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darbininkiškų o r ganizacijų i 
narys, geras rėmėjas revoliu-1 
cinio darbininkui judėjimo.;' 
Kam teko apsilankyti Bing-, 
hamtone organizacijų reika-. 
lais ir susieiti su dd. žvirbliais, j 
tas žino draugiškumą ir sve-: 
tingumą, kurį gali parodytiI 
tiktai parinktiniai draugai! 
(Tiesa, binghamtoniečiai to-j 
kių turi nemažai).

Būdamas biznyje (d. žvir
blis turėjo su d. šimoliūnu 
drabužių krautuvėlę), velionis 
Žvirblis visuomet buvo i 
artimas draugas; visuomet re-' 
mėjas to judėjimo, kuris kovo-i 
ja su išnaudojimo sistema—■ - ,
komunistinio judėjimo. To-'tam reikia trumpu laikui 
kių biznierių mes turim ne-'gauti $60,000 paramos.
daug. ; New Yorko Kom. Partijos Sovietai duoda ir 1848 m.

Mūsų širdinga užuojauta d.Įthstrikto komitetas pasiža- Vengrų revoliucijos palai-

NEW YORKO DISTRIKTAS PASIŽADA 
SUKELTI $30,000 DAILY WORKERIUJ

TAI PUSĖ IŠTISOS SUMOS
! Draugai, Padėkime Kom. 
! Partijos Distriktui Ištesėt 

Jo Duotą žodį!

Vengrija Nemaino Rakosi 
ant 20 Baltagvardiečių

Budapest. — Sovietų Są
junga pasiūlė fašistinei

Išlaikyt Amerikos Komu- i Vengrijos vyriausybei ati- 
musų:nistų Partijos organą “Dai- duot mainais 20 vengrų 

jly Workerį, ’ sustiprint jį ir baltagvardiečių kalinių, jei- 
[tris sykius leisti kasdien, gU Vengrija paluosuos ko

munistų vadą Rakosi ir leis 
jam vykti į Sovietus. Be to,

vengrų

ir apy
gardoj sukelt pusę tos su
mos, reiškia $30,000. Ko- 

Chicagoje, kaip Chicagosi mitetas šaukia į varžytines 
draugai praneša, nesenai mi-/j kitus miestus, po kiek jie ga
re d. Stasys Meškauskas. Šiuos ■ Ii pristatyt “Daily Worke- 
žodžius rašydamas žiūriu J io;riuį” finansų.
paveikslą, kuris kabo mūsų) 
redakcijoj—paveikslą, nuimtą. Lietuviai darbininkai kaip 
15-ka metij atgal Brooklyne, i Didžiojo New Yorko srityje, 
kuomet čia įvyko LSS šuva-1 taip kitose vietose privalo Šį 
žiavimas, kuris priėmė vardą [«Daily Workerio” finansavi- 
v-e,tUVių ^omvUniSuy Są.jungos- rno vajų laikyti savuoju ir 
Velionis Meskauskas, žinoma, | 3 i i T i
balsavo už Tretįjį Internacio-!aitimiau&iu dalyku. Juk 
nalą ir visą tą laiką buvo jam i tai svarbiausias Komunistų 
artimas (nors pastaruoju laiku I Partijos organas, kuris ve- 
Partiją, berods, jis buvo aplei-|da kovas už lietuvių darbi- 
dęs). Meškauskas, su tūkstan-1 ninku reikalus lygiai, kaip 
čiais kitų lietuvių revoliucinių [ ip ufvisu kit„ 
darbininkų-komunistų, gyveno 
ir veikė tame laikotarpyj, ku
riame žmonija pasisuko iš ka- tiltas į amerikonus darbi- 
pitalizmo į komunizmą. Vė-)njnkus> kad galima būtu 
lionis dalyvavo tam istoriniam Juos k[asiniai šviest 0 j 

į naują gadynę! inlzuot lr vls skaitlingiau
Tam pačiam paveiksle, de-'l^'aukt į bendrąsias darbi- 

ja, matosi veidų, kurie per tą j ninku klasės kovas. Sykiu 
penkiolika metij sugedo, o kiti i “Daily Worker” yra bend- 
visai politiniai suniekšėjo, pa-'ras visų- tautų darbinin- 
tapdami aršiais priešais to, u^ikanis dienraštis 
ką jie stojo 15-ka metų atgal!! giemet yra 15 me.

I tų sukaktuvės nuo Ameri- 
laikais,|kos Komunistų Partijos įsi- 

kūrjmo. sykiu sukanka 15 
metų nuo Lietuvių Socialis- 

me pripažinti, kad Ignas De-;tŪ Sąjungos perėjimo į Lie-

žvirblio likusiai šeimai ir gi- dėjo Šiame mieste 
minėms!

kus. Bet Vengrijos fašistai 
yra pasinešę nugalabint 
draugą Rakosi ir atmeta So
vietų pasiūlymus.

FAŠISTAI NUŠOVĖ 
ORE. LA1VAKROVĮ

«■■■! < ■■■ IMU ■ 1 ■ . I— |

Kitą Darbininką Juodašim-; 
čiai Sargai Pavojingai 

Sužeidė

Jis yra nepavaduojamas

Nors pastaraisiais 1 
tam tikrų aplinkybę stumia-’ 
mas ir renegatų užagituotas 
jis nuėjo su skloka, mes turi-’ 

gulis, vakar Brooklyne palai-į tuvių Komunistų Sąjungą, 
dotas, savo laiku taipgi buvo' Draugai 
gerai pasitarnavęs 
niam i 
Būdamas fabriko darbininku, 
jis dirbo daug, kaip išmany
damas. Beabejo, 1 
niam judėjimui jis buvo miręs 
tuomet, kada pasekė atsime
tėlius. Tačiaus, spręsdami 
žmogaus praeitį objektingai, 
mes ties mirusiojo kapu ati-. 
duodame tai, kas jam priklau-, 
so. Velionis Degulis buvo vi-! .. . .
suomet sukalbamas ir draugiš-; arnminKa1, 
kas asmeniniai. >

, šias istoriniai 
revoliuci-: svarĮ)ias sukaktuves mes 

darbininkų judėjimui, j tinkamiausiai paminėsime, 
as fabriko darbininku, I .v . . . i u jjis viso vieko pasidarbuoda- p isiiuuiy-i e x .

komunisti-;Daily Workeriui.
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Amerikos Darbo Federacijos vadams išvien su 
valdžia ir fašistais sulaužius streiką, San Francis
co jūrininkai grįžta darban. Jie pasirįžę kitą 
kartą susimobiiizuot taip, kad pardavikai lyderiai 
negalėtų iškrikdyt jų kovą.IŠ LIETUVOS

I e

žydai Kovotojai už Lietuvos
Nepriklausomybę

Kokia nebūtų “nepriklau-
bet už ją

Į puolė susirinkusius 35 ną- [ tėvynainiai, o ir 
rius; vieną jų, James Con-■ tuvos liaudininkų, 
neri nušovė, kitą, R. A. Gri- [ klerikalų laikraščiai, 
ffiną pašovė. Darbininkai i nuolat niekina “ 
gynėsi kuom papuolė.

St. Helens prieplaukoje 
laivo “Manina”' jūrininkai Lausdino pr 
išėjo į streiką, reikalauda-!__ ..__ ..__ .
mi, kad kompanija pašalin- į 
tų visus skebus. Pritarda- J 
mi jūrininkams, išnaujo. su-1

Portlande, Oregon valsti
joj, fašistiniai sargai (vigi
lantes) įsibriovė rugpj. 20 i 
d. į Tarptautinės Laivakro-; somoji Lietuva, 
vių Unijos svetainę ir už- | yra kariavę ne vien “tikrieji”

žydai. Lie- 
fašistų ir 

tačiaus, 
žydelius,”

kursto prieš juos lietuvius.
“Lietuvos žinios” dabar iš- 

ranešimą apie or- 
i ganizavimąsi žydų, kovotojų 
■ už šalies nepriklausomybę : 
! “ALYTUS.—Įsisteigs Lietu- 

streikavo laivakroviai.’Nors'vos žydl! dalyvavusių Lietuvos 
pirmesnis jūrininkų strei- ■ nepriklausomybės kovose su
kas sulaužytas, bet kovos Jun^s Alytaus skyrius Narių 
dvasia tebegyvuoja.

10 SYK MAŽESNĖ Už 
ŽEMĘ PLANETĄ

Pasadena, Cal. — Naujau-' 
šiai surasta planeta, vadina
ma Pluto, sudaro tik dešim
tą dalį žemės dydžio. Ji bu
vo tyrinėjama per didžiau
sią Mount Wilson telesko
pą. Bet pati žemė tėra nykš

tukas, lyginant, pav., su Ju
piteriu, kuris yra 1,312 sy- 
ikių didesnis už žemę.

Thaelmanno Ženklai 
ant Hitleriniu Laivą
Seattle, Wash. — Naktį 

priplaukdamij LOUISIANOS VALST. TU- 
. RĖŠ DIKTATŪRĄ

Baton Rouge, La. —Se-
valtimis; ištepliojo: “Raudo
nasis Frontas” ir “Paliuo- _____ ___ ______

[suokite Thaelmanną” obal- natorius Huey P. Long ta-James Cagney, Lupę Velez,i inavunctuną uuai- natoriUS UUey F. Long ta-
Ramon Novarro ir Dolores detS1US an^ šonų Vokietijos riasi su gubernatorium Al- 
Rio—keturi dideli judžių ak-’ German Lloyd laivo “Schwa- lenu įvest valstijoj savo dik-

- . . • pasauliniai[ben.” Kitais parašais buvo tatūrą ir susiorganizuot
— visi keturi kaltina-[ smerkiama žvėriška Hitle- pulkus šturmininkų, arba 

*-|r|0 p)u “Schwabe- smogininkų. Jų tikslas —
ixcw- jūrininkus ant kranto į prispaust politinius savo 

del\o. Ann Hardt pasveikino J ‘R a u d ° nuoju priešus ir ištaškyt organi
zuotus darbininkus. Taip, 
Hitleris vis daugiau įgyja 
pasekėjų Amerikoj.

toriai-žvaigždės — pasauliniai ben.” 
žinomi! • 
mi rėmime komunistinio judė-i 
jimo pinigiškai! Californijos 
prokuroras McAllister iš kai-j 
lio neriasi <— ----- ---------
ing, sakoma, taipgi žiūri į kai-1 Frontu.”_ Jūrininkai taipgi 
rę, o Madge Bellamy, 1_________  _ ___ ___
garsi kino artistė, nesenai vie-J Kiekvieną iš 
šai užgyrė Californijos komu-*atplaukiantį laivą vietiniai 
nistų kandidatus į valdvietes! 

Greitu laiku Amerikos re
akcininkai pamirš “Maskvos 
auksą,” o visur rėks “Holly
woodo auksas.”

Veikiausiai, jei kas nors iš 
mūsų redakcijos nuvyktų į 
Californiją, tai ir Prūseika tu
rėtų pagiežą nuvaryti: “Jei 
ne Hollywoodo pinigai, tai

kita'atsake “Rot Front!”
Vokietijos

darbininkai pasitinka de- GENGĖ NUŠOVĘ VAIKĄ 
j monsthacijomis : bei mitin- 
įgais prieš hitlerizmą.

‘Laisvei’ būtų kaput!” 
jis.

Mes, žinoma^ turime prisi
pažinti draugams, negavome 
nei nikelio iš Hollywoodo.

CHICAGOJ
Chicago, Ill. — Vienas iš 

keturių automobilyj važia
vusių gengsterių paleido šū-šauktų . . v - , v. j xvį ir nušovė pustrečių metų
kūdikį Robert Pitts, kuris 
tuo laiku žaidė ant šaligat
vio..

: numatoma apie 25. Greitu lai- 
. ku bus visumos susirinkimas, 
kuris išrinks valdybą ir iškil
mingai atidarys skyrių .

HITLERIS SUSIRŪPINĖS DEL BALSŲ
PRIEŠ KRUVINĄJA JO DIKTATŪRA

i Obalsiai Prieš Hitlerį
i ant Norvegijos Kalnų

“TAISYS” SAVO PRIEŠUS
Franci j a Mato Spartų Hit

lerio Viešpatavimo ; i 
SilpnėjimąStavanger. — Ant kalnų, 

uolų Norvegijos pakraščiais 
primaliavota šauksmų: “Sa

pin Hitlerį!” “Mirtis Hitle-• 
rizmui!” ir t. t.

Vokiečių laivo ____  ,
kapitonas, įsiutęs prieš tuos pereitą sekmadienį, ne- 
obalsius, nubėgo valdžiai įžiūrint visos prievartos,, per 
protestųot, reikalaudamas \ ^mon^s buvo spiriami 
juos nutrint. Bet, pagal R balsuot. Sudėjus krū- 
spaudos pranešimus, jam vor\ 4,295,654 atvirai balsa- 
buvo atsakyta, kad Hitleris vusius, 2 milionus susilaikiu- 
dar nevaldo Norvegijos.

Berlynas. — Hitleris susi
erzinęs, kad vis del to 7 mi- 

jlionai piliečių išreiškė jam 
“Ocena” pasipriešinimą balsavimuo-

MĖSA PABRANGO 7 
NUOŠIMČIAIS

Niekšiški Darbai
Sidabriškiai, Vabalninko 

vai. Vieną rytą ūkininkai rado 
čiepų šakomis 
tvoras. Kitiems gi vėl rugių 
gubos nukapotomis varpomis i 7 
buvo sustatytos ant vieškelio.1 
Nukentėjusieji pasiskundė po
licijai.

Rusai Sentikiai Apleidžia 
Liėtuvą ;

Leliūnai, šio valsčiaus apie 
20 šeimų rusų-sentikių baigė 
likviduoti savo ūkius ir šio 
mėnesio pabaigoje išemigruo
ja į Pietų Ameriką, kur jų at-

r Farmeriai Tegauna Tik 
Trečdalį Mokamos už 

Produktus Kainos
Washington. — Nuo šių 

metų balandžio mėnesio iki 
dabar mėsos kaina pakilo 6 

apvainikuotas nuošimčiais ir septyniais de- 
imtadaliais, tai yra beveik 

nuošimčiais, o grūdiniai 
valgiai pabrango pusketvir
to nuošimčio, — kaip rugpj. 
20 d. pripažino Dr. Frede
ric W. Howe, narys žemdir
bystės Pertvarkymo Admi
nistracijos. Sykiu jis pada
vė, kad šiandien farmeriai 
už savo produktus tegauna 
tik trečią dalį tos kainos,

stovai nupirko žemės plotą ir, kiek už juos turi žmonės 
ten ’kolonizuosis. J mokėt pirkdami krautuvėse.

Nepalankus“Oras I ? tarP.1924 "V929 m' ,dar
Jau daugumas Biržų apskr.lfarmenai gaudavo pusę kai- 

ūkininkų rugius nupjovė, bet!nos- 
lietingi orai neleidžia jiems 
džiūti. Ūkininkai labai susi
rūpinę, kad nesudygtų.

X-Spinduliais Sumažinamas Pavojingas Kraujo 
Spaudimas, Jais Susilpninant Liaukų Veiklą

Chicago. — Gelžkelio chi
rurgų suvažiavime, rugpj. 
20 d. Dakaras James Hut- 
fon pasakė, kaip galima X- 
Spinduliais sumažint nesvei
kai didelį kraujo spaudimą, 
del kurio dažniausiai žmo
gų muša apopleksija.

Tų spindulių užleidžia že
mutinė j pakaušio daly j, kad 
sumažint pituitary liaukų 
veikimą ir nugarkaulyj virš 
strėnų, . idant pasilpnint 
viršinkstinių liaukų veiklą. 
Mat? yra surasta, jog perdi- 
delis tų liaukų veiklumas 
būna priežastis perstipraus 
kraujo spaudimo. Bet Dr. 
Hutton nesigilino į klausi
mą, kiek X-Spinduliai gali 
pakenkti žmogaus organiz
mui apskritai.

Tame pačiame suvažiavi
me Dr. L. J. Quillin pranešė, 
kad jis surado chemikalą 
gydymui patrūkimo be ope
racijos. Išmirkščia to che
mikalo į trūkusius raume
nis; del to jie susierzina ir

f VADINA ROOSEVELTĄ 
80% “SOCIALISTU”

= ! Springfield, Ohio. — Re* 
jpublikonas senatorius Fess 
[fašistiniame Rotary Kliube 
[pareiškė, kad Roosevelto 
į programoje esą 8 dalys so- 

sparčiau vienas su kitu ima cializmo ir tik 2 dalys de- 
u ..... . imokratizmo. Bet prie “so- sugyti be peilio ir siuvimo; ... „ _. 1.,_. v.. i cializmo turėjo pridėt zo-

pagelbos. [ “nacionalio”; tai būtų ti-
 kresnis pavadinimas—naci- 

« •• • rk ■ .• onalis socializmas,-kas reiš-A i ’* * Fl 1 i* TA UUcUlb nao icio.AUSiriJOJ 1 UKartl Du kia fašizmą, prie kurio Roo-

Naziai Laukininkai seveltas ir veda.

AREŠTAVO DAR TRIS
Viena—Karo teismo nuo- . SOVIETŲ PILIEČIUS . 

sprendžiu, tapo pakarti du[ 
įtariami naziai .bernai Fr. 
Unterberger ir Fr. Saueris 
už tai, kad pas juos rado di
namito. Iki šiol iš viso pa
karta 11 hitlerininkų suki
limo dalyvių. Dabar teisia
ma septyni naziai už gink
luotą kovą prieš šalies ar
miją. Įkalintas, hitlerietis 
profesorius Kari Hugelman 
paskelbė bado streiką, 
nugabentas į ligoninę, 
bus prievarta penimas.

Jis 
kur

Lyndhurst, N. J. — Ta- 
vorinis traukinys užmušė 
ėjusią skersai relių Mildret- 
dą Menzer, 17 metų mergai-

Maskva. — Japonai Man- 
džurijoj tebelaiko areštuo
tus 17 sovietinių gelžkelie- 
čių. Rugpj. 20 d. jie dar su
ėmė tris Sovietų piliečius. 
Daro provokaciją po provo
kacijai; jieško priekabės pa
sigrobt Rytinį Chinų gelž- 
kelį, kuris yra Sovietų sa
vastis. *

Washington. — Prez. Ro- 
oseveltas žada išnaujo per
tvarkyti NRA. Bet po kiek
vienam NRA “gerinimui” 
būklė žmonėms blogėja.

Athenai. — Areštuota 11 
Graikijos armijos oficierių 
už sumoksią nuverst dabar
tinę valdžią.

! sius nuo balsavimo ir “suga
dintus” balsus, berlyniškis 
New Yorko “Times” kores
pondentas suskaito 7 milio- 
nus Hitleriui priešingų. Sa
ko, daugelis, kurie būna pri
verčiami po 20 sykių per 
dieną šaukti, “Valio Hitle
riui,” nenorėjo dviveidžiau- 
ti ir todėl atidavė jam savo 
balsus, nors jie savyj buvo 
jam priešingi.

Hitleris rugpj. 20 d. išlei
do pareiškimą, kuriame ža
da:

“Mano paties ir visų mū
sų pareiga bus sustiprinti 
tautos vienybę ir patraukti 
visus iki vienam kitus pilie
čius prie nacionalių socialis
tų (fašistų) idealų ir jų mo
kymo.”

Reiškia, Hitleris yra susi
rūpinęs del tokio stambaus 
skaičiaus jam nepritarian
čių piliečių, ir jis pasiren
gęs naujais persekiojimais 
ir prievarta prispirt tuos 
piliečius visame kame pasi
duot fašizmui.

Franci jos laikraščiai įžiū
ri šiuose balsavimuose dide
lį Hitlerio diktatūros silpnė
jimą, nepaisant dabartinio 
jo laimėjimo abelnai.

Hindenburgo Testamen
tas Naziu Suklastuotas

» t ’

Paryžius.—Francūzų laik
raštis “Soir” gavęs žinią iš 
tikro šaltinio, kad hitleri
ninkai suklastavo antrąją 
dalį Hindenburgo “testa
mento”. Hindenburgas pa
rašęs, kad turėtų būt Vokie
tijai sugrąžintas kaizeris ir 
kad ministeris pirmininkas 
būtų Franz von Papen. Tą, 
testamento dalį, sako, panai
kino Hitlerio propagandos 
ministeris Goebbels, ir pri
rašė pagyrimų Hitleriui. 
t‘Soir” rašo, kad Hitleris, 
per kruviną savo partijos 
valymą, norėjo nužudyt ir 
Papeną, idant šis su Hin
denburgo pagalba neužimtų 
Hitlerio vietos. Hindenbur
gas tuomet skubiai atsiuntė 
kareivius apsaugot savo 
draugą Papeną.

London. — Iš nuskendusio 
Anglijos laivo “Artiglio” 
Aigipto pakraštyj jau iš
griebta $750,000 aukso.
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Septyneri Metai nuo Mirties
Sacco ir Vanzetti

Šiandien, rugpjūčio 22 dieną, sukanka 
lygiai septyneri metai, kaip Amerikos iš
naudotojų klasė nužudė Sacco ir Vanzetti 
—du nekaltus italus darbininkus tik to
dėl, kad jie drįso veikti prieš josios in
teresus.

Ta nelemtų sukaktuvių proga, po sep- 
tynerių metų, Amerikos kovingoji dar
bininkų klasės dalis dar ir dar pasakys 
savo griežtą žodį: “Neprileisime daugiau 
panašių niekšysčių! Nebus daugiau Sac
co ir Vanzetti nužudymų!”

Šiandien, po septynerių metų, dar aiš
kiau, kad Sacco ir Vanzetti buvo nekal
ti; kad jie buvo nužudyti klastingai.

Tolydžio yra aišku, kad nekaltas ir 
Tamas Mooney ir Ch. Billings, betgi jie
du -jau aštuoniolika metų, kaip laikomi 

galėjime.
' 'Aišku ir tai, kad nekalti ir devyni 
Scottsboro berniukai, betgi jie tebelaiko
mi mirties kameroje jau treti metai.

Ką tai parodo? Ogi tai, kad Am ri
bos darbininkų klasė ‘dar vis neužtenka
mai susikaupė savo pajėgas masinei ko
vai už jų laisvę. Tiesa, dėka Komparti
jos pastangom ir darbui, šiandien kur 
kas. griežčiau ir ryškiau kovojama už 
laisvę Scottsboro berniukų, negu kad bu- 

—kovota už Sacco ir Vanzetti. Todėl 
devyni berniukai ir pavyko kol kas išgel
bėti’ nuo elektros kėdės, nuo Sacco ir 
Vanzetti likimo.

Kuomet plačiosios Amerikos darbo 
žmonių masės sujungs savo galingą pajė
gą ir pareikalaus valdančiosios klasės pa
leisti nekaltus darbininkų vaikus, tai, ži
noma, jų balsas ir bus išklausytas. Pa
našiai bus su Tarnu Mooney, panašiai 
bu? su visais darbininkų politiniais kali
niais.

Tuo būdu, minint septynerių metų su
kaktuves nuo nužudymo Sacco ir Van
zetti, mes privalome juo ryškiau iškelti 
obūlsį: Laisvė nekaltiems Scottsboro ber
niukams! Laisvė Tarnui Mooney! Lais
vė Billingsui! Atmetimas Georgia vals
tijos teismo sprendimo Angelo Herndono 
reikale!

New Yorke, Bronxo Coliseume, šį va
karą įvyks didelis masinis mitingas, ku
riame sakys prakalbą nesenai po bėla iš
leistas iš Georgia valstijos kalėjimo neg
rų darbininkų jaunas ir drąsus organi
zatorius ir kovotojas Angelo Herndon.

Visų New Yorko ir apielinkės lietuvių 
darbininkų pareiga dalyvauti šitame mi
tinge.

Kituose miestuose bus ruošiami pana
šūs* masiniai mitingai ! Visur mūsų už
daviniu juos paremti, atatinkamai atžy
mint šias nuo Sacco ir Vanzetti mirties 
septynierių metų sukaktuves!

Federacijos Kongresas
Rugpjūčio mėn. 21-22 ir 23 dd., Cle

velande, įvyksta Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikų Federacijos 24-tas kongre- 

Rašydamas apie jį, kunigų “Drau- 
suranda, kad šiame kongrese rei- 

išrišti klausimas, “ar pasukti savo 
ir veikimą į vienybės kelią, ar 

toliau veikti palaidai, neorganizuotai.” 
teks Veikti palaidai, tai, kunigų re- 

mano, kad “žengtume į tautinę *

sas

aaxtoTius 
mirtį”

Be abejo, suvažiavę kunigai, davatkos 
ierns artimi vyriausiai rūpinsis, kaip 

parapijas. Girdi,
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Daugelyje kolonijų lietuvių parapijos ge
rokai apardytos, nes kažkodėl lietuviai bėga 
iš savo kolonijų, apsigyvena ten, kur hera 
nei lietuvių parapijos, nei organizacijų, nei 
lietuvių biznierių bei profesionalų. Tokiu 
būdu silpnėja lietuvių organizacinis ir tau
tinis judėjimas...

To “kažkodėl” “Draugas”, pasirodo, 
nebegali suprasti. Jeigu tai kur nors pa- I 
našiai yra, tai, žinoma, vyriausiai del i 
ekonominių sąlygų. Lietuviai' darbiniu- ! 
kai, bus jie katalikai ar laisvamaniai, ne- | 
gaudami darbo vienoj vietoj, kraustosi j 
į kitą. Bet šituo remtis ir sakyti, kad j 
del to parapijos įra, būtų didelė nesąmo- į 
nė! Tai išimtys, į kurias net neverta ■ 
kreipti jokia dome. ;

Toliau kunigų laikraštis beveik pats su
randa to viso priežastį, bet ne drįsta jos ' 
atvirai iškelti viešumon. ’ , ’ ' , K-

Kaip pernai taip ir šiemet kongrese1 daro
mi atskiri posėdžiai vyrams 'ir moterims.' 
Tai daroma tuo tikslu, kad1 tuose posėdžiuo
se nuodugniau ir atviriau būtų' apsvarstyti 
tie visuomenės klausimai, kurie liečia vyrų ; 
ir moterų veikimą atskirai. Vyrai šiemet 
tarsis kaip labiau praplėsti . katalikišką ir 
tautišką veikimą. Vyrai turės išsiaiškinti, 
kodėl jų tarpe yra tiek daug nesąmoningų 
katalikų ir tautiečių. Rodos, vadinas kata
likais, tačiau dedasi prie bedievių spaudos :

( palaikymo ir tokio veikimo, kuris griauna 
’ ne tik katalikybę, bet ir lietuvybę. Iš visų 

Amerikos kraštų suvažiavę vyrai veikėjai į 
kongresą, tais klausimais turės pasitarti ir 
padaryti tinkamas išvadas. (“Draugas” už

. rugpj. 18 d., ’34).

Šičia kunigų laikraštis pripažįsta, kad Į 
katalikai “dedasi prie bedievių spaudos 
palaikymo ir tokio veikimo, kuris griau
na ne tik katalikybę, bet ir lietuvybę...” 
Štai, kur, kunigėliai, keri toji paslaptis 
parapijų irimo ir merdėjimo. Katalikai 
vyrai, kurių didesnis nuošimtis dirba fa
brikuose, greičiau turi progos permatyti 
kunigijos politiką ir tikybos kenksmin- ! 
gumą darbininkų klasės reikalų gynimui. 
Jie mato, kad beveik kiekvienam darbi- 
ninku streike', kiekvienoj jų kovoj su iš- į 
naudotojais, kunigija atvirai ir griežtai j 
pasisako už išnaudotojus, paneigdamą Į 
darbininkų interesus. Tolydžio i jie, ko- i 
vos eigoj, permato, kad komunistai, ku- ■ 
riuos kunigija krikštija visokiais pravar- i 
džiavimais ir piešia baubais, nėra darbi- • 
ninku priešai, bet draugai. Tuomet jie i 
meta sekę kunigus ir pradeda eiti su re- I 
voliuciniu darbininkų judėjimu, remia jų į 
spaudą, organizacijas, apleisdami para
pijas.

Ar kunigams ir jų pasekėjams pavyks 
Clevelande, “vienų vyrų kongrese”, su
laikyti katalikų bedievėjimą? Išanksto i 
sakome: “Ne!” Kiekvienas katalikas I 
darbininkas mato kapitalistinės tvarkos 
(kurią kunigai garbina ir gina) įrimą, jos 
atneštas darbininkų klasei nelaimes. 
Kiekvienas, podraug, protaująs katali
kas girdi, kad Sovietų Sąjungoj, kur ka
pitalizmas yra panaikintas, darbo žmo
nių buitis pasekmingai gerėja, ten panai
kinta bedarbė, panaikintas tasai išnaudo
jimas, kurį darbininkų klasė kenčia ka
pitalizmo šalyj. Tiesa, kunigijos spauda, 
įskaitant patį “Draugą”, per ištisą sep- 
tynioliką metų skleidė piktus melus apie 
Sovietų Sąjungą, manydama, kad tuo bū
du parapijiečiai nesupras,. jog tai me
lai, ir nebedievės. Bet kunigai suklupo. 
Katalikai darbininkai, kad ir nedaug, vis- 
tik gali išgirsti ir teisingų žinių apie 
darbninkų šalį. Gavę progos paskaityti 
mūsų spaudą, jie laipsnįškai atsiskiria 
nuo kuniginės spaudos, perdėm ju'odos ir 
melagingos.

Taip, Detroitiečiai
T urėtą Pasirodyti!

“Vilnyj” vienas Detroito draugų rašo:
LDS Seimo prirengimo komitetas turėjo 

apyvartos $731.46. Įplaukų buvo $389.30, 
išlaidų—$209.30. Liko gryno pelno $180.00. 
Beto, 32 bedarbiai delegatai buvo maitina
mi veltui. Už ką reikia paačiuoti mūsų de
legatam ir visiem, kurie parėmėte bedar
bius.

Likusis pelnas $180.00 likosi padalintas 
sekamai: LDS. Jaunuolių sportui $20.00, 
Vokietijos Priešfašistiniam . veikimui ( — 
$10,00, K. P. 7 Distriktui—$10.00, Tarptau
tiniam Darb. Apsigynimui—$10.00, Prole
tarų Meno Centrui—$10.00, “Vilnies” pikni-

ko 10%, kuris buvo skirtas renginiui seimo, 
$20.00 paskirta angliško skyriaus vedimui 
“Vilnyje.” ' ;

Likusius pasidalino draugijos, kurios ėmė 
dalyvumą seimo rengime. LDS. 21 kp. tu
rėjo išvažiavimą laivu, kuris davė pusėtinai 
pelno. ;
Ar ne puikiai dd. detroitiečiai -pasiro

dė? Laike seimų gražiai priėmė LDS 
delegatus, bedarbiams delegatams davė 
veltui valgį, puikiai draugai aprūpino vi
sus nakvynėmis ir iš gauto nuo šeiminių 
pramogų pelno, padengus lėšas, dar 
$180.00 pelno liko!

• Tačiaus, ten pat korespondentas nuro
do ir trūkumų. Anot jo,

...jaunuolių organizavimo vajus neina 
taip gerai, kaip turėtų eiti. Tai iš priežas
ties nerangumo mūsų organizatorių. O da
linai ir visų LDS. narių, kurie turėtų pa
gelbėti musų organizatoriams.

Nemažesne atsakomybė puola tai ant pa-

Ką Daryti Karščiui 
Užėjus?

čių jaunuolių, kurie jau priklauso LDS jau
nuoliu kuopose ir sporto grupėše. Jaunuo-; . 
liai turi daug 'geresnės progoš prieiti ptie1 
kitų jaunuolių pakalbinti ir prirašyti i jau
nuolių kuopas.

Šis tai labai svarbus dalykas. Pasiten
kinti tiktai uždirbtu pelnu, žinoma, ne
būtų bolševikiška ir tinkama. Reikalin
ga kiek galima daugiau pasinaudoti or
ganizaciniai. . Reikia gauti kuodaugiau 
naujų narių į LDS-—suaugusiųjų ir jau
nimo kuopas, o taipgi ir kitas organizaci-, 
jas. . ' ’ i, . ’

LDS Antrasis Seimas detroitiečiams pa
rodė, kad mūsų organizacija stipri, mo- 

i ka gražiai tvarkytis, kad jinai yra visų 
i lietuvių darbininkų fraternalė organiza

cija. Sentimentas už LDS Detroite pa
liktas geras. Dabar Reikalinga ta proga 

j pasinaudoti ir kiek galint daugiau lietu-
i vių darbininkų įtraukti į, mūsų eiles.

dienos įvykius, policistų, bruta
lieji mušimą moterų.) Reika
lauja, kad’ tokis policistų elgusis 
ateityj būtų sustabdytas. O‘ jei 
nebus to padaryta, tai “takspė- 
jeriai” ateityje padaužoms po- 
licistamg bemokės algą.

Majoras pašaukė policijos čy- 
fą, pribūna čyfas. Majoras duo- . 
da jam įsakymą, kad policistam 
ateityje neleistų taip elgtis, ir 
kad areštuotus pąliuosuotų su 
šia išlyga, jei jie sudės priž#- 

}dą pribūt rytoj ryte ant 9-tos 
valandos, į “Police Court” 
(teismą.)

Čyfas aplaikęs nuo majoro 
įsakymą ir bedarbių masinį rei- 

j kalavimą, sutiko ir už poros va
landų areštuotus .draugus pa- 
liuosavo iki rytojaus teismo.

Taipgi 'teko patirti/ kad She
pard- turėjo apmokėti constabe- 
lio lėšas už samdytus 2 trokus 
ir už “patrol, wagon/’ visovėsinimo. Ankštos drapanos! Moterys puolasi .nedubt vešt, 

policistai pradeda' brųtališkai $50.00. 
su lazdomis mušti moterims per 
pečius ir kojas ir suareštuoja stengsiuosi patirti ir aprašyti 
Bedarbių Tarybos vadus Muld- trumpoj ateityje, 
owney, Žilinską ir Petrowska su 

kaito išgaravimą. Tuomet pa- duktere ir nuveža į policijos sto
tys matykite, kaip svarbu yra h-' '

Likusieji bedarbiai pasitaria 
ir maršuoja į policijos stotį pa- 
liųosuoti vadus. Bedarbiai rei
kalauja policijos čyfo, kad pa- 
liuosuotų. Čyfas ^griežtai atsi
sako išpildyt bedarbių reikala
vimą. Bedarbiai eina pas mies
to majorą Lovland ir pateikia 
reikalavimą . kasi ink areštuotų 

i paliuosavimo ir nurodo šios i

laiko karstą orą prie pat kū
no, per ilgą laiką. Karštame 

i ore kūno svarbiausia apsauga 
nuo kylančios kūno tempera
tūros yra atvėsinimas per pra-

Apie rytojaus teismą taipgi

žmogus negali pasilikti ■ vi
siškai vėsus karštame ore. Bet 
vistiek galima kovoti prieš karš
to oro pasekmes. Science Service 
pasiūlo kelis naudingus pata-į nas* 
rimus, ką daryti karščiui už
puolus.

Greitas Atvėsinimas

Del greito atvėsimo karš
toje dienoje, įmerk rankas iki jr S’^ūvos. 
alkūnės šaltame vandenyje, 
arba laikyk po bėgančiu van
deniu. Visas tavo kūno krau
jas teka nuo alkūnės iki plaš
takos į kelias minutes. Tuo-' 
met, jeigu vanduo šaltas, tai i 
greitai gali atvėsinti kūną ši
ta lengva procedūra.
Biskutis Druskos Gėrimo Van/ 

denyje Į
i Bedarbių Tarybos Kova už 

Mažas trupinėlis druskos į-j .Bedarbių teises, Policistų 
dėtas i tavo stiklą vandens tau. Brutališklima's ir Poli- ■ 
pagelbės apveikti šilumą, jeigu; 
turi dirbti prie sunkaus darbo 
karštame ore. Prakaitas karTj 
štame ore išvaro tiek <)ąug. me, 8 d. rugpjūčio, bedarbis Ka- 
druskos iš kūno, kad kartais Zys Jurgelevičius prašo Tary- 
žmogus pilnai nuvargintas.'bos komiteto ir susirinkimo, kad 
Pranešama, jog šitas pameti-LlK' sulaikytų išpardavimą jo 
mas druskos yra priežastimi forničių. Bus parduodami 14 
mėšlungio, nuo kurio anglia-'d- rugpjūčio, po numeriu 73 
kasiai, plieno c..... ........ —
kiti, kurie turi dirbti augštose negalėjimo 
temperatūrose, užkrėsti.

Šalti Gėrimai
Jeigu turi gerti šalto 

leduotos arbatos arba 
nado, tai labai povaliai juos 
gerk. Ir lai nebūna per šalj 
ti. šaltas valgis arba gėrimas, ’ Shepard ir nesnaudžia. Su 
per greitai įdėtas į pilvą, gali constable Charles Brown (of 
blogai atsiliepti ant sveikatos; Į Wilkes-Barre Township) apgal- 
žmogų ant syk gali užpulti ne- voi°* Jeigu nepavyktų išpar- 
virinimas arba kita liga. Da-'duoti K. Jurgelevičiaus forni- 
bok valgio temperatūrą, kiek čiai už randą, tai reikia visus 
valgyti ir kiek gerti, ir povą- forničius išimti iš stubos ir iš- 
liai valgyti ir gerti tai sw-' gabenti į antrarankių daiktų 
bios sveikatos taisyklės žiemą krautuvę, kad negeistiną ran- 
ir vasara. ".dauninką atsikratyti.

| Pagal išanksto sudarytą pla- 
Atvėsinimas Per Išgaravimą |n^ nuomininkas Shepard nu- 
Atvėsink kūną su šaltais! samdo 2 trokus ant virš minė- 

pasimaudymais. Tegul vanduo!tos dienos išgabent Jurgelevi- 
būna toks šaltas, kiek gali pa-'čiaus forničius, bet nepavyksta, 
kęsti, ir užbaik su geru išdžio- 
vinimu be abrūso. Kuomet van
duo išsigaruoja nuo kūno, tai 
ima šilumą su savim. Todėl 
prakaitas tau pagelbės atsivė
sinti. Bet nepamainyk kamba
rio temperatūrą, ypatingai jeigu 
tavo apatinės drapanos šla
pios nuo prakaito, taip iš
vengsi reumatiškų skaudėji
mų.

Tinkama Dieta Karštyje

Mažiau valgyk šiltame ore 
negu valgai šaltame. Maistas

vartoti Įiuosas akytas drapa-

Kaslink galvos uždangalo, 
Panama kepurė netik sulaiko 
saulės tiesioginius spindulius, 
bet įleidžia ventilaciją sulai
kytoje vietoje, tarpe kepurės 

Paprasta šiaudinė 
kepurė irgi beveik vėsi, bet 

1 jeigu nenešioji šiaudinės, pasi
rink kokia kitą minkštą, bet 
ne ankšta kepurę.

FLIS.

, i . Brastietis.
Nuo Red.: Draugo BrastieČio 

korespondencija apie šitą teis
mą jau tilpo “Laisvėje.” Pra
šome draugą tankiau rašinėti iš 

’ rWilkes-Barre bedarbių kovų.

Birmingham, Ala. — Pri
siekusiųjų teismas įkaitino 
aštuonis audėjų streiko vei
kėjus.

Wilkes Barre, Pa

utališkdma^ ir Poli
cijos Teismas
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Bedarbių Tarybos susirin.ki-
tiek įaug inę, 8 d

darbininkai ir Joseph Lane, delei bedarbės ir 
užsimokėti nuo- 

Jmininkui randos.
! Susirinkimas J u r gelevičiaus 

, ' prašymą vienbalsiai priėmė ir
O Į H 11Q • ‘’.nutarė suorganizuot skaitlingai 
]emo_; bedarbius, kad sustabdyt “con

stable sale.”
Namo išnuomotojas Joseph

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St„ Newark, N. J.

* Telephone: Huinboldt -2-7964

DARBININKU
SVEIKATA &. 1 . »

AKMUO ŠLAPIMU; DŪDOJ , k Tqks a<l<mu0 šlapimo dūdoj 
Drauge gydytojau. Aš tu- P^a^ti greit ar ne-

rojau operaciją ant i “gold- ai ‘?n a?.s0’ aipminėjau, nuo tam tikrų aplin
kybių. <

pąt dieg- 
opieraciją,' 
palei nu- 
Ir, kaip 
eina net 

antram šone 
Tą “golstone” akmenį,

stone” apie 3 metai, atgal 
(taip pat kartu išėmė ir apen- 
diką), ir iki. šiam laikui jau
čiausi gerai. Bet dabar, vieną 
rytą vėl užėjo tokie 
liai, kaip kad prieš 
t. y. dešiniam šone 
garkaulį, • tuštimą. 
pradeda diegti, tai 
iki pilvui, bet 
nieko.
kaip daktaras sakė, rado 'šla
pimo k’anale, tarpe inksto ir 
pūslės. Tai gi aš bijau, kad 
vėl nebūtų tokio akmenio. Ar; 
jis pasikartoja? Jei pasikar
toja, tai kaip greitai ? Ir at
galima jis prašalinti be ope-, 

‘ racijos ? Ar labai pavojinga 
operacija? Ir kokiais būdais 
galima pažinti, kad juomi 
sergi?

Taip pat man truputį skau
da nugarkaulį, kokius 6; colius 
augščiau ] 
jaučiu, bet, kai atsilošiu gerai į 
užpakalį, tai jaučiu, lyg kau-

Prašalinti toks akmuo be 
operacijos netaip jau tikras 
daiktas; Ag, žinoma, kartais 

j nedidelis akmenėlis nueina 
žemyn per visą šlapimo dūdą 
iki pūslei, į pūslę ir paskui su 
šlapimu išsivaro per šlapina
mąjį kanalą laukan. Ilgoka 
kelionė tokiam svarbiam ke
leiviui ir visai nemaloni ligo
niui, kolei tas akmenukas 
prasimuša per siaurus takų 
takus. Bet vis tiek tokių at
sitikimų esti.

Jei operacija daroma, tai 
ji nėra labai pavojinga, paty
rusio chirurgo rankose.

Kad tikrai pažinti, ar yra 
toks akmuo, būtinai reikia 
padaryti kelios Rentgeno spin
dulių (X) nuotraukos.

Kol kas. kol Jums gydyto
kryžiaus. Taip ne-! jas ištyrinės ir tokius paveiks-

I 1 1 . 1*1 V • 1 • * *lūs padarys, darykite šitaip.
Vartokite paprastą gamti-

lą skauda ir, čiulinėjant; skau- ni maistą, su visais vitaminais, 
i d n citsiloštisSusirinkę bedarbiai, skaičių-! ’ oz> ’ v. <- - - - Esu 36 metų amžiaus, ve- Ypač svarbu tuieti pakanka-
dęs. Prašau atsakytį ;per 

‘ i “Laisvę”. ■ Man viduriai nieka- 
! dos nebuvo kieti, kartais net j '

‘ perminkšti. šlapimas bent at
rodo normalus, nors be dakta
ro sunku pasakyti. > . •

ATSAKYMAS ] 
Į ' » ’ .

Tai, kaip matyt, Drauge, 
Jums buvo ne “gall stones”, 

i ne tulžiapūslės akmenys, bet 
“ureter1 stonės” arba vienas 
“ureter stone”—akmuo šlapi- 

i mb dūdoj, kaip ir Jums chi
rurgas aiškino, tarp inksto ir

je virš 200, sustabdo visą par
davimo ir gabenimo forničių. 
procedūrą. : ;

Constable Brown prišoka prie 
Bruno- Žilinsko ir pareiškia-: 
“esi‘‘ areštuotas^ -kaipo bedarbių 
vadas už nedavimą išvest -Jur
gelevičiaus forničių?’ Bedarbiai 
vienu balsu sušunka: “Jei areš*- 
tuoji Žilinską, areštuok mus vi
sus, o kitaip jo vieno negaben
si.”

Constable Brown duoda žinią 
į policijos stotį. Pribūna poli- 

yra kuras, kuris įkaitina tavoicįjos vežimas ir 4 policistai. . 
kūną iš vidaus. Ypatingai ma-j Muldowney, pasilipęs ant an-!

įsako bedarbiams dūdoj.
sutartinos vienybės/ 

išvest
forničius ir į.kalint bedarbių va
dus.

Policistas rėkia, kad MuldoW- 
akytos drapanos ney nustotų kalbėjęs ir liptų 

yra tinkamiausios vartoti kar-J žemyn nuo “šantės.” Užbaigęs 
štame ore. Tokios drapanos kalbėti, Muldowney nulipa, po- 
pavelina odai išsivėdinti ir Jicistai apipuola Muldowney' ir 
prakaitui greitai išsigafuoti, Žilinską ir tęsia į “patrol wa- 
kas prisideda prie kūno at- gon.”

žiaus vartok riebumu, kurie g-Rų “šantės, 
labiausia įkaitina. Svarbiausi laikytis 
riebūs valgiai yra kiaušiniai ir neduot 
mėsa.

Liuosos Drapanos

Liuosos,

Taip, tokie akmenys gali ir 
Jurgelevičiaus V®1 pasikartoti, jeigu tebėra 

tam palankios aplnkybė$. Ak
menys susidaro iš,\nusisędimo, 
iš sutirštėjimo, ir susikristali- 
zavimo tam ; tikrų šlapimo

mineralais, šarmais ir

mai vitamino D. Kai jo esti 
permažai, žmogui gali bile 
kur.susiformuoti viduje akme
nų : ar tai tulžiapūslėje, ar 
pačiuose inkstuose, ar šl'apimo 
dūdoj, ar šlapimo pūslėj. Visa 
bėda, kad šitos rūšies vitami
no visai nedaug tegauname su 
maistu, ypač jei jis pusėtinai 
sucivilizuotas, denatūruotas,, 
iškoštas, išvogtas. Jo yra tru
putis geram svieste ir grie
tinėj, ir tai tik vasaros metu, 
kai karvės lauke ant saulės, 
žole ganosi. Yra žymiai žuvies 
aliejuje. Yra truputis ir kiau-, 
šinio tryniuose, po krislelį, 
šviežių daržovių riebaluose. 
Be tokio maisto, Jūs būtinai, 
vartokite “Haliver oil 250 
D” arba “Viosterol”, po 5—. 
10 lašų po valgio/per mene-.

druskų, kai jų perdaug įšlapi-l siu mėnesius., NeĮ. jei ir ope- 
me esti, nuo netikusio maisto, i J ’ ‘ ”...
nuo stokos tam tikrų vitaminų, jaus, kad .prašaljnus tą akme- 
Ypač vitamino D, saulės švie- nų pasikartojimą. Būkite ant 
sos vitamino. - saulės dažniau. •

racijos reikėtų, imkite* to alię-

saulės dažniau.



Darbininke ir Šeimininkė
Meilė Ant Išmatų Krūvos

Parašė — Mike Gold.

Koncha šnibždė- 
mano ausies.

ji.
laikas praėjo.

(Pabaiga)
Ji apdekoravo save mano atėjimui. Ji ap- 

ružavo savo veidą ir prikabino ilgus auska
rus. Aš buvau tikras, kad jie buvo surasti 
ant išmatų krūvos. Purpurinė bliuze irgi bu
vo iš išmatų, ir nublukusi staltiesė, ir pa
veikslai ant sienų.

“Tu myli mane, vaike?
jo, pridėjus karštas lūpas prie

“Taip,” atsakiau.
“Aš myliu tave, taipgi,” tarė
Mes pasibučiavome. Ilgas

Aš girdėjau, kaip sena motina ir vaikai var
tėsi girgždančioj lovoje.

“Tu duosi man dolerį, taip?” paklausė 
Koncha.

“Ką?..?..” Aš nustebau.
“Gal man duosi dolerį,” Koncha atkar

tojo, kažkaip skaudžiai. Ji pamatė nuste
busią išvaizdą mano veido ir tas ją užgavo. 
Ji pradėjo kalbėti greitai, nuoširdžiai ir 
skaudžiai.

“Aš bėdna. Uždirbu $8 į savaitę. Mano 
papa, jis numirė. Mano mama, ji serga. Aš 
myliu tave, aš nesu bloga mergina. Aš siun
čiu brolį ii- seserį į amerikonišką mokyklą. 
Aš perdaug bėdna. Supranti?”

Mano širdis skaudėjo, kada aš daviau jai 
reikalaujamą dolerį.

Išlengvo grįžau namo, su sunkia gėdos 
našta mano širdyje. \ Fizinė meilė išdavė ma
ne ir vėl. Aš ėjau per Bostono gatves, pa
skendusias gegužinėje grožėje ir šviesoje ir 
keikiau save ir savo prakeiktą šuns prigimtį.

Reiškia viskas užsibaigė taip žemai ir pi
giai. Ji visą tą atliko už dolerį, o ne del 
meilės, mano išdidi, puiki, dyka katė! Ak, 
dievai, ar aš niekad neprasišalinsiu iš tos 
Amerikinės išmatų krūvos!

Lyg automatiškai mano kojos nuvedė ma
ne į gatvę ant Beacon kalno. Antroji mer- ' 
gina vis dar tebeskambino Mozartą. Aš pa
sirėmiau prie tvoros ir klausiausi tos švarios, 
šviesios muzikos su sulaužyta širdžia.

čia buvo pasaulis dvasinės grožės, pasau
lis muzikos ir meno ir' meilės ir aš, proleta
ras, negalėjau įeiti į jį. Mano likimas buvo 
aiškus: Aš turėjau mirti, kaip kokis su
smirdęs senas šuo, ant išmatų .krūvJSy/

Aš norėjau verkti iš pasiilgimo 
čio. Aš buvau gatavas atsižadėti 
lines kovos už būvį. Pasidariau 
bailus ir norėjau numirti.

Ir tada policijantas pertraukė
apžavėjimą. Jis iškilo iš misteriškos pava
sario nakties ir sudavė man šonan savo pa
galiu.

“Eik toliau, valkata,” jis tarė, “bomai nė
ra pageidaujami šioj daly miesto.”

ir gailes- 
tos bega- 
silpnas ir

tą piktą

žinoma, aš nuėjau. Piktumas virte virė, 
piktumas, kuris išgelbėjo mane nuo pigaus 
gailesčio, aštrus, švarus piktumas, kaip vė
jas nuo jūrų.

Ir kada aš žingsniavau per Esplandą, pro 
Karolio upę, viskas išsilygino mano galvoje 
ir aš sugrįžau prie stiprių proletarinių re
alybių.

“Mozartas ir žvakės šviesa ir dvasinės 
brangenybės, į peklą su jumis!” aš pa
mąsčiau. “Jūs esate parazitai. Koncha yra 
ta, kuri užmoka už jus. Yra daug garbin
giau dirbti ant išmatų krūvos, negu būti dva
siniu parazitu ant Beacon kalno!

“Jeigu Konchai buvo reikalingas tas do
leris, ji turėjo teisę pareikalauti jo! Tai ta 
tinginė, bevertė parazite, skambinanti Mo- 
zartą, kuri privertė Konchą nupulti taip že- 

Ir tada aš pradėjau mąstyti apie di- 
paliuosuos dirbančiųjų 

ėjau namon, mano Vai- 
komunistas maršuojantis

mai!”
dį judėjimą, kuris 
klasę. Aš greitai 
d entuvė j o—j aunas 
ant barikadų.

Vertė B. E. Senkevičienė.
(Iš Mike Gold’o Knygos “120 Million”)

Nėščios Ir Peninčios Motinos ' 
Nazių Kalėjimuose

Iš nazių persekiojamos ir a- Įėjimus moteris ne vien tik už | 
linamos Vokietijos ateina pa- politinį veikimą ir įsitikinimus, j 
sibaisėtinų žinių apie kankiniu bet taip pat ir sulyg šeimyni-. 
mą darbininkių moterų kalėji-. nių ryšių su revoliuciniai nu-' 
muose ir koncentracijos stovy- sistačiusiais asmenimis. Taip 
klose. O moterims, kaip pame-1 antai buvo areštuota mokyto-' 
name, Hitleris labai daug kopa, panelė Zehetheimer, Bad| 
žadėjo ir prižadais apgautų (Eiblingene, Bavarijoj, norSj 
moterų balsai padėjo Hitleriui jinai niekad nedalyvavo radi- 
užsirioglinti ant darbininkų j kališkame veikime. Visas jos 
sprando. Primename tą fak-i prasikaltimas susidėjo iš to, 
Ją dėlto, kad visi iš to pasi-: kad ji priklausė Vokiečių Ka- 
mokintume: moterys, nesivai-, talikų Taikos Susivienijime, 
kyti niekniekių, bet smarkiau • Elsa Steinfurth buvo įkalinta 
kovoti prieš fašizmą, vyrai, ir. įkaitais už vyrą, kurio naziai 
visi abelnai, suprasti, kad be ĮJ negalėjo rasti.
moterų susipratimo negalima) Moterys darbininkės ir in-

i Reikėtų rimtai pradėti pa- 
; vienių numerių platinimą ir 
pasiskelbti “W. W.” vajų apie 
rugsėjo pabaigą ar spalį. Tik 
vienas chicagiškis ALDLD 
Apskritys teturėjo,.“W. W.”

I vajų šį metą ir sėkmingai jį 
! pravedė. Jos ir dabar dar ki7 
: tus apskričius. sukirstų. Kitur 
nieko nesimatė dirbant šiuo 
klausimu. Draugės, ką sakote ?

S. Sasna.

laimėti kovą prieš buržuaziją j teligentės Jungtinėse Valstijo-J 
ir jos auklėjamą fašizmą. ,ge Įurėtų daug smarkiau dar-1 

štai keletą iš daugelio fak- buoįjs priešfašistinėse organi-
tų :

Fanny Planck, žydė mote
ris iš Oberwissenfeld, šiauri
nėj Bavarijoj, tapo areštuo
ta gale pereitų metų jau bū
dama nėščia. Vasario mėnesį 
šių metų ji susilaukė kūdikio 
moterų kalėjime, netoli Augs
burg. Jos kūdikis palikta su 
ja kalėjime tris mėnesius iki 
slaptos šalpos darbininkam pa
vyko jį išnešti ir perduoti auk
lėtojams.

Tūla moteris, kurios vardą 
negalima minėti, po išbuvimo 
8 mėn. Hamburgo kalėjime, ra
portavo, kad per tą laiką, ma
žiausia, penkios nėščios mo
terys buvo tam pačiam kalėji
me. Viena iš jų pagimdė kū
dikį be laiko, tą pačią naktį 
po jos arešto. Ji buvo tokio-

zacijose bei jų vedamose 
kampanijose. Juk čia taip pat j 
fašizmas kelia galvą. Fašisti-i 
nis elementas jau nuo senai; 
stumia^moteris į užpečkį. Re
akcinių unijų vadai tam pade
da niekad nesirūpindami pa
statymu moterų ant lygios pa
pėdės su vyrais darbininkais, 
neveda kovos už lygią algą 
moterims prie lygių darbų su 
vyrais, taip pat nestato mote
rų vadovybėn. Tik Komunis
tų Partija ir jos vadovaujamos 
unijos bei masinės organizaci
jos rimtai pastatė moterų ly
gybės klausimą, tad moterų 
vieta tų organizacijų kovingo
se eilėse.

K. B. Karosienč, pirmoji lie. 
tuvių delegatė j Pasaulinį 
Prieškarinį Kongresą, 1932 m. 
Jinai tada buvo ir Sovietų Są- 

i jungoj ir sugrįžus apvažiavo 
! lietuvių kolonijas su plačiu ra
portu.! Pranešama, kad d. Ka- 
rosiene ir dabar nėra galuti
nai pasveikus iš ligos, prie ku
rios prisidėjo įtempto mar

šruto nuovargis.

je padėtyje, kad ją turėjo pa-l Ar Pastebėjote Jo Puikumą? 
liuosuoti išleidžiant iš ligon- 
bučio. Kita turėjo persirgti 
pametimą vaisiaus ketvirtame 
nėštumo mėnesyje, pasekmėje 
žiauraus su ja apsiėjimo.

Gruodžio mėnesį pereitų 
metų buvo įmesta Berlin-Moa- 
bit kalėjiman motina su ketu
rių mėnesių amžiaus kūdikiu. 
Vėliaus paliuosuotos moterys 
pasakojo, kad kūdikio verks
mas girdėdavosi kas naktį.

Nazių žvalgyba meta į ka-

Motery Kongreso Raportai
i Kas žin ar visos draugės 
pastebėjo, kad '“Working Wo
man” pastaraisiais laikai pa
sidarė nepaprastai puikus žur
nalas turiniu ir technikos gro
žiu. O platinimas esąs labai 
apleistas, sakė d. Margaret 
Cowl (Undžienė), kuri pasta
ruoju laiku prižiūri žurnalo 
išleidimą. Reikėtų visose or
ganizacijose pakelti “W. W.” 
platinimo klausimą.

Labai svarbu, kad Pasauli
nio Moterų Prieškarinio-Prieš- 
fašistinio Kongreso delegačių 
raportai pasiektų kuoplačiau- 
sius darbininkų, o ypač mote
rų sluogsnius. Mūs draugės 
visose kolonijose privalo susi
žinoti su vietos prieškariniais- 
priešfašistiniais komitetais ir 
bendrai dirbti surengimui ra
porto mitingų.

Šeimyna ir Perskyros i FurmcriŲ Atstove Pasauli nicime Motery Kongrese
_____ I čion telpančiame paveikslėly- laujant piniginės šalpos ir buda- 

* . v____________*je matome Mrs. Maggie Prits- Į vojime kovingos
Ar pasilaikys šeimyna k°_ichau, Nebraskos biednų farme- ganizacijos.

munistinėj valstybėj? Ar ji' ‘ 1 ’ ' ' -i-‘-—
bus tokia pat, kaip šiandien? 
Tai yra klausimas, kuris ne
duoda ramybės darbininkų 
klasės moterims ir į kurį taip

Šiandieną užsiduokime sau pat kreipia savo domę
griežtai sekamą klausimą: draugai
“Ką aš, kaipo moteris, pada-paikais 
riau gelbėjimui !
berniukų ir jų kančiose 
spaustų devynių

Devynios Motinos
j y 

vyrai. Pastaraisiais 
, . _____  tas klausimas ypač

Scottsboro į judina moterų darbininkių 
: su- protus ir tatai neturėtų mUs 

motinų ?” stebinti. Gyvenimas mainosi 
Kiekviena surasime, kad per- mums bežiūrint. Visas prole- 
mažai atlikome, kad galėjome tarinės šeimynos gyvenimas 
ir turėjome atlikti daugiau. O yra organizuojamas tokiu nau- 
tikslas aiškus ir akstinantis įlju, 
veikimą. Tik pagalvokime! du, 
Devyni darbininkų vaikai jau-

farmerių or- 
Apie jos išrinki- 

rių (ūkininkų) atstovę, -prie Imą Motina Bloor, J. V. delega- 
darbo, savo vyro ūkyje. Jai su-lcijos pirmininkė, rašo sekamai: 
ėjo 35 metai amžiaus. Gimus 
Ravenna, Nebraska. Ji turi po
rą kūdikių ir daug, daug sun
kaus darbo, bet tas nesulaikė 
jos nuo buvimo viena iš veik
liausių narių Nebraska Holiday

apskrities kalėjime 11 dię- 
kad daugiau persekiojimų 
prieš mus, farmerės mo- 
kovojo už savo prieškari-

padaryta lengviau

“Nežiūrint fašistinių padau
žų, nežiūrint to fakto, kad .aš. 
ir Loretta Booth vietos prieš
karinio komiteto sekretorė, bu
vome 
nų ir 
buvo 
te rys
nę konferenciją ir išrinko Mag
gie Pritschau, farmerio žmoną, 
vykti į Paryžiaus Kongresą ir 
sykiu su miestų darbininkėmis 
organizuoti pasaulinį moterų ju
dėjimą prieš karą ir baisųjį fa
šizmą dabar siaučiantį Europoj 
ir rodantį savo šlykščią galvą 
čia, Amerikoje.”

Beje, Maggie Pritschau pa-‘ 
reiškė, jog ji sutvarkė savo dar
bus taip, kad sugrįžus iš Pary
žiaus praleis ištisus du mėnesius 
organizavimui farmerių moterų- 
kovai prieš karą ir fašizmą. 
Puikus pasiryžimas! Pas mus 
irgi yra energingų moterų. Pa
sisakykite, draugės, kiek laiko

Maggie Pritschau
Paveikslas iš “Working Woman”

Association, United Farmers 
League ir International Labor 
Defense (TDA).

Jinai buvo viena judriausių 
veikėjų visose farmerių kovose, j pašvęsime organizavimui lietu- 
masiniu veikimu sulaikant atė-!vių moterų prieš karą ir fašiz- 
mimus farmų, taipgi maršavi-Įmą. 
muose į valstijos sostinę, reika- j R.

nepriprastu, “keistu” bū- , 
kad nestudijavusiems 

marksizmo negalima buvo iš* 
anksto to nė numatyti.

Kas šiendieninei moteriai 
duoda juo daugiau neramumo, 
tai yra faktas, kad Sovietinėj 
Rusijoj
persiskirti. 'Ir ištikrųjų, pagalį 
nuosprendį (dekretą), kurį’ 

Į Liaudies Komisariatas išleido 
i gruodžio 18 d., 1917 metų, 
I persiskyrimas liovėsi buvęs 

patogumu, prieinamu tik tur
tingiems. Nuo to laiko mote
riai darbininkei nereikia davi
nėti prašymus per mėnesius 
arba net per ištisus metus, j 
kad galėtų gauti liudijimą, 
leidžiantį jai būti nepriklau
soma nuo žvėriško arba gir
tuoklio vyro, papratusio ją 
mušti. Nuo tol persiskyrimą! 

| galima draugiškai gauti į sa-! 
; vaitę arba, daugiausia, į dvi! 
! | ruoju laiku pradėjo kilti pre-bėdnas darbininkas,

! kės ant įvairių valgomų daik-[ 
' ‘ o ypatingai ant ruginės 
duonos iškilo daugiau, negu 

Kur duonos 
svaras buvo 5c., tai iškilo iki 
11 centų, o bulkelės buvo 12c.,'ko komitetui. Komunistų Par- 
tai iškilo iki 24 centų už tuzi- tija gavo didžiausią simpatiją 

j tarp šeimininkių-streikierių,, 
žydų darbininkų apgyven- Streiko komitetas sutiko taiky*

Viena iš Devynių Motinų
Paveikslas iš “Working- Woman

nuoliai nekaltai kankinami ka-'savaiti.
Įėjime jau su virš trys metai iri 
jiems graso mirtis tik deltoj 
kad juos parinko valdančioji 
klasė suardymui pradėjusios’ 
reikštis baltų ir negrų darbi
ninkų vienybės pavergtuose1 

Į Pietuose.
Devynios motinos, kruvina 

širdimi, dienomis ir naktimis 
mąsto apie baisią vaikų padė
tį, apie gręsiančią jiems elek
tros kėdę arba slaptą linčą K. 
Kluksų naguose. Kartais, ga
vus laiškelį iš Tarptautinio 

i Darbininkų Apsigynimo apie 
■ sėkmingas darbininkų protes- 
1 to demonstracijas, apie aukas 
jų gynimui, tų motinų širdy
se užsižiebia viltis, draskan- 

j čios širdį replės atsileidžia. O 
ar tos jų svajonės negalėtų 
tapti tikrenybe? Ar jų vaikai 
negalėtų būti paliuosuoti ?

Draugės, mes turime tą at-j 
įsakymą ir mes jį galime, mes'yra jau beveik praeities daly- 
privalome joms duoti. Jos į kas. Bet ta aplinkybė neturė
jo iš mūsų tikisi, laukia. Tad j tų mus gązdinti. Gal iš ne
duokim tą atsakymą greičiau, j žinojimo tūli žmonės yra ga- 
sušukim stipriau. Ir tą pada-'tavi tikėti, kad visi mums ar- 
rykim be atidėliojimo, dabar, j timi dalykai galėsią likti to- 
kada TDA deda desperatiškas! kie pat, kaip buvę, kuomet 
pastangas sukėlimui $15,000 j viskas keičiasi. “Visados taip 

buvo ir visados taip bus,” sa
ko patarle, bet nėra nieko 
klaidingesnio už šią patarlę!

Tik pasiskaitykime, kaip 
žmonės gyveno praeityje ir 
tuoj pamatysime, kad viskas 
turi keistis ir nėra nei papro
čių, nei politinių organizaci
jų, nei doros supratimų, kurie 
.liktųsi pastovūs ir nepakeičia- 

1 mi. Ir šeimyna įvairiuose žmo
nijos gyvenimo laikotarpiuose 
dažnai mainė savo formą. 

Ji Savo laiku ji buvo visai ki- 
• tokia, negu šiandien matome. 
! Buvo laikas, kuomet tik viena 
šeimynos forma buvo laikoma 
už normalę, būtent: gentinė 
šeimyna, vadinasi, tokia, ku
rios galva buvo sena motina, kalbėti dar ir sekamuose šio' 
apie kurią telkėsi, bendrame skyriaus numeriuose.

goninę, bet vis dar persilpna i gyvenime ir bendrame darbe, 
būdama negalėjau plunksnos 
vartot. Dabar jaučiuosi stip-. 
resnė ir yra vilties pasveikti.
Tariu širdingą ačiū visiems, 
.draugam ir pažįstamiem, ku
rie mane taip skaitlingai ap
lankė ligonbutyje, kad net' 
nustebino ligonius ir slaugeš1 
toks draugų ir draugių skait- 
lingumas, o man pridavė daugi 
energijos pasveikus darbuotis ( 
darbininkiškose organizacijo-' 
se ir tuomi atpildyti mano li
goje sugaišuotą laiką.

M. Ražanskienė. , 
Newark, N. J.

ff

Darbininkės Laimėjo Streiką Prieš 
Augštas Duonos Kainas

Cleveland, Ohio. — Pasta- šviesas. Tas, būdamas patsai 
praneša

pirmininkui. Pirmininkas juos 
n u maskuoja, pasakydamas 
žmonėms apie soc. vadų iš
davystę. Vienbalsiai priimta 
rezoliucija pasitikėjimo strei-

Bet tas lengvumas gauti| tų, 
perskyras, kuris yra šaltinis

• vilties moterims, 
p goms savo šeimyniškame gy- 
‘venime, tas būtent persiskyri

mo lengvumas sykiu ir gązdi-
1 na tūlas moteris, ypač tokias,
; kurios pripratusios vyrą skai
tyti už “maitintoją,” už vien-|toge v[etose> East 105th St. ir tis su išlyga, kad duona būt 9 
intėlį pąsilaikymą gyvenime ir. Kinsman Ave šeimininkės centai ūž 19 uncijų (svaras ir kurios jdar nesupinta, kad pradėjo nepasi!įen^ 3 uncijos).
moterys turi paprasti jiėškoti; njmas pasirodė visur, žydžių1 šeimininkės narsiai kovojo, 
ir atrasti tą pasilaikymą kur Darbininkių ^Taryba (Council) nes joms yra sunku pragyverr-

nelaimin- gimtą nuošimčių.

na.

kitur, jau; nebe asmenyje vyro, šauks susirinkimą ir masines titfu ihaža vyro alga ir didele
bet asmęnyj visuomenės, 
stybės.L I

Nėra mums ko slėpti 
savęs teisybę: normalė

val-

t ----- . - Pir
mesnių laikų šeimyna, kur vy-l 
ras buvo viskas, o moteris1 
niekas, ji neturėjo valios nei' 
laiko—ta šeimyna diena po! 
dienai keičiasi; tokia šeimyna

perkėlimui Scottsboro-Hern- 
dono apeliacijos į J. V. augš- 
čiausį teismą. Sukėlimui tos 
sumos beliko tik 10 dienų. 
Jei pasivėluosim—žus du iš 
nekaltų jaunuolių, trečias iš 
jų pateks barbariškon Georgia 
valstijos retežių nelaisvėn, o 
likusiems bus tas pats likimas. 
Bet darbininkų klasės ūmus 
veikimas gali juos išgelbėti. 
Lai tos motinos išgirsta šį at-' 
sakymą.

Rinkite aukas. Aukaukite' 
pačios. Skirkite iš organizaci
jų iždų. Gautas aukas tuo-(JJ 
jau siųskite TDA raštirreh?, 80 
E. 11th St., New York, N. Y.

Padėkos Žodis
Nors jau senai apleidau Ii-

ĮgiO

• prakalbas duonos klausime.
i Šimtai lankė prakalbas ir visi 

nuo • vienbalsiai nutarė kovoti prieš 
augštas prekes.

Fašistinė Spauda Prieš 
Streikieres

Paveikslas iš “Working Woman”

šeimyna. Draugė Romandienė 
daug dirbo del šio streiko. Tas 
streikas turi būti geras pavyz- 

| dis moterims darbininkėm^,’ 
kad kovojant po gera vado
vybe^ galima laimėt kovą d’el’ 
pagerinimo savo būvio ar tai 
prieš augštas maisto, ar ren- 
dos kainas.

Kaip tik išėjo į streiką, taip 
žydai fašistai ir socialfąšistai 
per, savo agentus ir laikraš-| 
čius pradėjo niekint streikie-, 
res ir baidyt “raudonu bau-| 
bu.” Į tai Komunistų Partija1 
ir streiko komitetas atsakė la
peliais ir prakalbom, kurios 
kožną dieną buvo šaukiamos 
streiko apielinkėj. Streikieriai 
greit suprato, kas jų draugas 
ir kas priešas. Fašistų ir so
cialistų laikraščiai negalėjo 
pasirodyti streiko apielinkėj.

Po kelių dienų atkaklios ko
vos visos kepyklos užsidarė. 
Simpatija pakilo tarp darbi
ninkų už laimėjimą streiko. 
Socialfašistai šaukė visuotiną 
streiko sutaikymo susirinkimą. 
Atsilankė virš 1,000 žmonių ir 
didele didžiuma balsų išrenka 
susirinkimo pirmininku veiklų 
K. Partijos narį. Socialistų
vadai nežino k^ daryt, prašo Ji virė tai, kaip skyriuje, o aš 
svetainės prižiūrėtojo uždaryt dadėjau 2 morkas ir apie 1

1 puoduką, ankštyse pupelių ir 
t' '................. ; vietoje dėti kenuotas tomaites

vaikai, anūkai ir ainiai. 1 ag dėjau1 3 šviežias ir biskį 
Tuo klausimu prisieis Pa"j daugiau vandens. Sriuba bu-

. vo labai gardi. Jeigu nenori
ma, kad sriuboje būtų tomai
čių sėklos, reikia tomaites bis- 

j kį pavirinti, o paskui pertrinti 
per sietuką.”

Mums smagu girdėti, kad 
Pasauliniame Moterų Prieška- j <ąkyriuje tilpę patarimai atne- 

Priešfašistiniame! naud^ draugėms. Juk tam

Darbietė.

ŠEIMININKIŲ 
SKYRIUS

Žiupsnis Naujų Patarimų «...

Mūsų gera draugė ir nuola
tinė bendradarbė O. J. Iš'. 
Scranton, Pa., prisiuntė mums 
kelius labai gerus patarimus, 
kuriuos žemiau paduodamą. 
Kiti tilps sekančiame numery. 
Tarpe kitko draugė O. J. ra
šo : “Darbininkių - šeimininkių 
skyriuje, už rugpjūčio 6 d./ 
tilpusi daržovių sriuba yra 
puiki. Mes su kaiminka susi
tarėm išbandyti tą pat dieną.

G. K.

Ida Jonikaite, kuri dalyvavo

riniame

Kongrese, Paryžiuje. Jinai

yra viena iš 40 Amerikos dele

gačių ir viena iš keturių J. V.

delegačių, kurios atsižymėjo

jis ir yra. Jeigu kas jame ne
gero—praneškite mums. Taip* 
gi prašome jūsų kooperaci
jos, rašinėkite’į jį.

Veršienos Salotai

Paimkite 2 puoduku virtos 
veršienos, supjaustytos į šmč-

kongrese. Išgirskite jos ra-1 įukUS) 3 kietai virtus kiauši-

porhj, kur bus proga. (Tąsa 4-tam,Pusl.)



Ketvirtas Puslapis Trečiadienis, Rugp. 22,

LEDAI PRALAUŽTA Parašė
VALSTIEČIO SŪNUS •

Prieš Audrą
(Tąsa)

Olivelle Kane, neteks vienos akies, nes 
gazo bomba išplėšė visai, o gal bus ak
las ir ant kitos. Joseph Weiselek, 32 .me
tų, peršautas per dešinę koją. Albert 
Mungie, 29 metų, peršautas per dešinį 
šoną. E. Scoble, 30 metų amžiaus, gyve
nąs 571 Dearborn St., peršautas per šlau
nį. John Sullivan, 30 metų amžiaus, j na
šautas per kairią ranką. Frank Mack- 
ar gavo kulką į dešinį šoną. David De
Wood, 15 metų berniukas, perdurtas dur
tuvu kairiajame šone. Nuo gazų bom
bų nukentėjo George Terodes, 58 metų; 
John Paren, 12 metų, gavo perskelti gal
vą; Nittie Shashan, C. P. Reynolds, P. 
Gass, J. Knopczik, Peter Brumer, Henry 
Harold, J. Akcinger, Earl Burnet, Ganny 
Hartman, Harry Hiber, R. J. Hille, J. 
Rūmeli, E. Fox, Ed. Loman, H. Mucher- 
man, Frank Durliat, Robert Mauter ir 
Kovash yra sužeisti durtuvais, kulkomis 
ir gazų bombomis.

—Gvardiečiai tiek daug primetė gazi- 
nių bombų, kad aplinkui gyvenanti žmo
nės pradėjo užtrokšti namuose. Vienas 
vaikutis visai užtroško. Keletas suau
gusių pritroško ir pradėjo bėgti iš savo 
namų.

—Darbininkai laikėsi tvirtai, bet gvar
diečiai, susėdę į trokus, užvažiavo už
pakalin ir pradėjo mėtyti gazo bombas. 
Darbininkai buvo priversti pasitraukt.

—Tai taip, drauge,—tarė bedarbių or
ganizatorius. — Jums dabar prisieis rū
pintis nužudytų darbininkų laidotuvė
mis. ..

—Taip, bet kažin kiek mums pavyks 
prisidėti, nes jie buvo tikinti ir jų gimi
nės rūpinasi jais. Gal būti nebus progos 
mums dalyvauti. Bet vis tiek mes šauk
sime darbininkus prie masinio jų laidoji
mo, prie masinio palydėjimo į kapus. Yra 
areštuota 71 draugas, kurių tūli bus pa
leisti po $100 kaucijos, o už kitus reika
lauja tūkstančius. Reikia, jie išimti.

12.
Toledo darbininkai nenusigando Naci

onalės Gvardijos durtuvų ir nepaklausė 
kunigų ir vyskupų pragaro grasinimų. 
Toledo darbininkai kovėsi u z d u o n ą, u 
geresnes darbo sąlygas. Auto-Lite fabri
ke negalėjo streiklaužiai dirbti per 24

valandas, nes jį bombardavo streikuojan
ti darbininkai.

—Tra-ta-ta! Tra-ta-ta! — dundėjo 
'būbnai penkiolikos kuopų Nacionalės 
Gvardijos. Armija, 1,000 ginkluotų nuo 
galvos iki kojų vyrų maršavo kuopa po 
kuopos gatvėmis. Greitai dar atmarša- 
vo keturios kuopos ir viso jų kiekis pa
siekė 19 kuopų. Nacionalės Gvardijos 
kareiviai, vadovystėje oficierių, apstojo 
aplinkui Auto-Lite fabriką, ir ant astuo
nių blokų atžymėjo mirties zoną—kas ten 
įeis, tam gręsia mirtis. Jie ginkluoti šau
tuvais, durtuvais, apsimaskavę kaip ko
kios mirties baidyklės. Bet jie nenugąs
dino darbininkus. Darbininkai nuo ket
virtadienio iki šeštadienio vedė dar ener
gingesnę kovą prieš Nacionalę Gvardiją, 
kuri pribuvo apginti kapitalistų pelnus. 
Iš visų pusių rinkosi streikuojanti ir be
darbiai darbininkai ir atakavo kapitalis
tų sargus.

Fabrike buvo Nacionalės Gvardijos 
štabas su generolu Conelly priešakyje. 
Prie fabriko stovėjo ir gulėjo rezervinės 
kuopos, o aplinkui fabriką stovėjo tan
kiai vienas prie kito dviem i*r trim eilė
mis gvardiečiai. Gvardiečiai ne vien 
svaidė nuodingų gazų bombas, bet jie 
šaudė ir iš šautuvų. Darbininkai aplin
kui kelis blokus išardė iš gatvių plytas 
ir akmenų ir plytų lietumi apipylė kapi
talistų bernus gvardiečius. Ypatingai 
nakties metu, prisidengdami tamsos 
skraiste, jie prisiartindavo prie gvardie
čių eilių ir apmėtydavo juos plytomis ir 
akmenimis.

Buvo žinių, kad dalis gvardiečių atsi
sakė išstoti prieš streikuojančius darbi
ninkus ir jie buvo uždaryti kareivinėse.

13.
—Revoliucija,—suriko įbėgdamas šeri

fas Krieger, į “proto” susirinkimą. Čio
nai buvo mustiečiai Budenz, Cope ir pat
sai Mušte, kurie atvyko į Toledo, kad iš
garsinus savo “Amerikos Darbininkų 
Partiją.” Čionai sėdėjo pikti socialistai 
Thomas Ramsey ir Oliver Myers. Gene
rolas Henderson pirštais barškino į sta
lą. Roosevelto pasiuntinys Charles P. 
Taft braižė ant popieros. Kriegerio 
“revoliucija” visus nugąsdino ir keli su
riko :

(Daugiau bus)

Philadelphia Žioros Įi>
Jaunuolių Mokyklos 

Parengimas
25 d., 8 vai. vakare, ! 
5th St. bus parengi-] 
yra, išleistuvių vaka-! 
Jaunuoliai užbaigia! 
savaičių mokyklėlę,!

Jie- 
pra-

jų narių susirinkimas, čia 
bus galutinai susitvarkyta ir 
darbais pasidalinta. Tad visi 
d a 1 y v a ūkite. Susirinkimas 
įvyks po numeriu 995 N. 5th 
St., prasidės 7 :30 vai. vakare.

Grand Rapids, Mich.
Rugp. 

995 N. 
mas, tai 
rėlis. 
dviejų
patys pildys programą, 
parodys, ką jie galėjo «... 
mokti per dvi savaites Reikia Tarptautiškas Piknikas Darbi- 
pasakyti, kad jaunuoliai ener- ninkiškos Spaudos Naudai 
gingai rūpinasi ir gerai moki- Piknikas įvyks šį sekmadie- 
nasi ir padarė gerą pažangą] nj rugpjūčio 26 d., Koopera- 
per tas dvi savaites. I tyvo darže (Green Lake).

Prie to drg. F. Urlakis duos ■ Trokai nuvažiavimui bus pa- 
raportą iš Komunistų Parti- i rūpinti iš šių vietų : Delaware 
jos nominacijų konferencijos,' ir Division, Ukrainų Svetaine,] 
kuri atsibuvo Harrisburg, Pa. ] __ _
pora savaičių atgal. Jis’ buvo * 
nusiųstas delegatu nuo darbi-; 
ninkiškų organizacijų. Ten!

LLYJY. aS^in-l ŠEIMININKIŲ SKYRIUS 
gai iš pamatinių industrijų ir] 
jie ten nominavo K. P. kandi-j 
datus į valdiškas vietas. Jis' 
turi prirengęs gerą ir žingeidų ' 
raportą.

Tad visi lietuviai dalyvau-; 
kite kuo skaitlingiausiai šia-! 
me pai engime, išgirskite pui-, prįka jr i įr i/> puoduko salad 
kų programą iš pačių jaunuo-; dressing 
lių.

Nepamirškite,, rugp. 25 d 
8 vai. vakare, 995 N. 5th St.

Komitetas.

ninkiškos Spaudos Naudai

Piknikas įvyks šį sekmadie-

užtikrinu, kad drabužių nesu
ėda, tik darykite kaip nurody
siu.

Vasaros metu, kaip šilta 
drapanas virint, ištarpinkit 
vieną didelį šaukštą Kleanoll 
moliniam inde, užpildamos 
karštu vandeniu. Prileiskit 
skalbynę vandenio, ] 
šilto, supilki! Kleanoll, dadė- 
kit bile kokio skalbiamo “pau- 
derio” ir viską sumaišykit, o

skambinimas bus signalas, kad 
laikas prižiūrėti kepamą pyra
gą-

Slaugių Išnaudojimas
Newark, N. J. — Man bū

nant ligoninėj slaugė nusi- 
genai^ skundė, sakėsi baisiai pavar- rl o r) a _ 1 ’ J .gus. Toliau pasikalbėjus 

aiškėjo,
“ —-y “|Vargšįų

paskui sumerkit baltas drapa- ni]/ 
nas (ne margas). Tą padaryk 
kit iš vakaro, o ant rytojaus 
tik biskį patrinkit ir drapanos 
būna baltos.

žiemą, kuomet jaučiatės 
pavargus nuo šapos darbo,! 
taip pat ištarpinkit vieną1 
šaukštą Kleanoll, supilkit į ka
tilą (boilerį) ką drapanas vi- 
rinatr dadėkit smulkaus mui
lo (powder), dėkit šlapias 
drapanas į katilą ir virinkit1 
kokią 10 minučių. Paskui iš-1 
imkit į skalbynę ir išplaukit 
keliais vandenimis. Drapanos 
bus baltos, nereiks gramdyti,1' 
trinti.

pa- 
kokios sunkios tų 

darbo sąlygos. Valan- 
7 vai. ryto iki.7 vai. 
Dvyliką valandų turi 
skubint be paliovos, 

slaugių 
“speed

j dos nuo 
i vakaro.

1 aksty t, 
nes ligonių daug, 
mažai. Mat ir 
up.”

Pasilsio slaugės 
pusę dienos į savaitę,

. skubint, kad savo visą darbą 
; atliktų į pusę dienos, nes ki- 
i taip nebus laiko išeiti. Mo- 
; kesties pirmiau gaudavo po 
i $12 į savaitę, o dabar gauna 
$10. Tai ir uždarbis! O rei
kia -pasakyt, kad daug slaugių 
turi iš tos menkos algos 

, dės) užlaikyt šeimyną, 
_ ! tai tėvus, brolius, seseris.M. Burauskiene. .; na sako: 

i “Vakar gavau pėdę, o

o 
čia

tegauna 
bet turi

Jeigu esi užuomarša, tai ke-!fjįeil neturiu nei cento. 
! pant keiksą labai gerai yra už- 
| sistatyti budilninką ant to laiko, I 
; kada reikia keiksą pažiūrėti bei ■ 
! išimti iš pečiaus.
: rūpesčio dirbti kitą darbą, jo

59 Seward Ave. ir LSD. sve-; 
tainė, 1059 Hamilton Ave., 9] 
vai., 10 vai. ir 11:30 vai. ryte.. 
Nuvažiavimas į ten ir atgal; 
tik 10 centų y patai.

Programa susidės iš prakal-' 
bų ir įvairių1 žaislų. Bus įvai-' 
rių gėrimų ir užkandžių. Pa-i 
tartina savo valgių nesivežti.

Šio pikniko pelnas bus paskir-! 
stytas lygia dalim—“Daily]
Worker,” “Novy Mir,” “Frei
heit,” “Tribūna Robotnicza,” 
ukrainų “Daily News” ir lie
tuvių “Vilniai” i}’ “Laisvei.” 
Taigi tikslas šio pikniko neap- i 
sakomai . svarbus. Pareiga i 
kiekvieno darbininko jį pa-j 
remti.

Darbininkių ir Šeimininkių Skyriaus Dalis
nius, du trečdaliu puod. cu
kraus. Sumaišykite viską. A- 
pibarstykite citrinos tarkuota 
žieve. Išplakite 2 baltymus

<♦>

“Tai kur taip
' padėjot ?”

“Turiu senus
Gali sau be kyt.”

Man priminus,

greit

tevus

kad

turi organizuotis, kaip ir ’visi viena, pakvieskim į susirinki- 
darbininkai, į darbininkiškas mus, išrinkim narinę mokestį, 
organizacijas ir kovot už .ge-, Nelaikąs miegoti, kada badas, 
resnį pragyvenimą, slaugė la- 'karas 4r fašizmas graso. • 
bai simpatiškai į tą atsinešė, 
sakydama: “Būt gerai.” Tai
gi, visi profesionalai ir pa
prasti darbininkai turi sykiu 
organizuotis ir kovoti už ge-į 
'resnį rytojų.

M. R.

S. s.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

WORCESTER, MASS.
A.L.D.L.D. 11 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioj. 26 d. rug
pjūčio 10 vai. ryte, Lietuvių svetai
nėje, 29 Endicott Str.

Argi Laikas Miegoti? ]
. . . . | Gerbiami nariai malonėkite dalv-

Is kelių lygiai draugių, pri-.vauti, nes turim labai dauR svarbių 
klausančių ALDLD kuopose,' reikalų apkalbėti. Taipgi malonėki- 
buvusių LDSA narių, girdėjau, dalyvauti laiku, nes tą dieną tu- 
kad tūlos moterys nebesilankoi “ 
į bendros kuopos susirinkimus., 
Matomai, tos draugės nesu-!
prato, ką reiškė vienybė, pa- ■

Finan. Sekr. J. J. Bakšva. 
(198-199)

SHENANDOAH, PA.
Komunistų Partijos vienetas ren- 

, kuris įvyks 26 
Negražu,.) dienų u.p- ūČio (August), Laud am an 

J UŽDCČki • arke. Piknikas, prasidės 10 vai. ry- 
_ J i te; programa 5 vai. vakare. Bus ge

ra programa, bus įvairių 
ir kalbėtojų. Taipgi bus 
valgių, gėrimų ir žaislų 
prie geros orkestrus.

KELRODIS: Važiuojant 
nandoah, važiuokite N. Main St., Į 
kalnų po kairei ir laikykitės (De
tour) keliu N. 142 pavažiavę apie 
2 mylias, už gazolino stoties, po 
tiesei pikniko vieta. Važiuojant iš 
Hazelton per Sheppton važiuokite iki 
kelio N. 142, pasukite po tiesei ir pa
važiavę į pakalnę po kairei rasite 
pikniką. Kviečia rengėjai dalyvaut 
ir pasilinksminti ir kartu paremti 
partiją.

_ . . ... . i Komunistu Fartijmane buk joms laikas pasi-)ffia pikniką, 
slinkti į užpečkį.
draugės, negražu.

i niekad nebus pervėlu. Pasi- ■ 
žiūrėkit į motiną Bloor: 73 
metų senutė, o nedejuoja nuo
vargiu; ji ir streikams vado
vauja, ir Pasauliniame Moterų

I Prieškariniame - Priešfaštinia- 
me Kongrese buvo, ir prakal
bas sako, ir kalėjime būna. <

Tačiaus ir nepasislėpusias 
užpečkyje drauges reikia už 

'anų lindėjimą kaltinti. Jeigu 
’anos apsnūdo, tai mūsų parci- 
I ga jas pribudinti. Pradėkim 

slaugės! tuojau. Pasikalbėkim su kiek-!

(pe
le ai p 
Vie-

ši a n-

pinigus

užlai-

daininkų 
gardžių 

ir šokiai

iš She-

Komisija.
(198-199)

Moonlight Piknikas<1

<♦>
<1 >

PRASIDĖS 12-tą VALANDĄ DIENĄ IR TĘSIS IKI 2-rai VALANDAI RYTO

<1 >

O

< •>
<b

O

< >

o

•>
<t>

Komitetas.
(199-200)

<)
>

įvyks Subatoje, 25 dieną Rugpjūčio (August), 1934
_ _ _ _ _ _ CRYSTAL LAKE PARK, EAGLE ROCK, W. ORANGE, N. J.

Tai augštas kalnas, 5,000 pėdų augščiau jūrų paviršiaus. Ant to kal
no yra gražus ežeras ir puikios maudynės, pasiimkit “bathing suits”

Dainuos”Brooklyno Aido Choras, Newarko Sietyno Choras. Bus prakalbų ir kitokių įdomumų.

--C-

Yc-.;- ISi»
<♦>

Sietyno Choras, vadovaujamas B. Šalinaitčs, kuris dainuos šiame piknike.
<♦>

<♦>

Rengia Am. Liet. Darbininkų Literatūros
Draugijos 2-ras Apskritys ;

Pelnas Skiriamas “Laisvei”, “Vilniai” 
ir “Daily Workeriui

■ Sti*

(Tąsa iš 3-čio pusi p.)
nius, 1 puoduką virtų žirnių,, kietai, įdėkite 1 šaukštuką ci- 

i 1 puoduką selerių, 2 šaukštu ; trinos sulčių ir 2 šaukštu smul- 
(sukapotų), kaus cukraus (powdered bei 

confectioners) ir apdėkite vir
šų. Kepkite pačiuje, kad būtų ' 
gražiai geltonas.

O. J., Scranton, Pa.

i pimento pipirų
. 1 cibulį, 1 agurką šviežų ar 
raugintą, biskį druskos ir pa-

; Viską reikia išmaišyti ir pa-Kleam>11 Gerai Naudot ži 
i dėti saitai. Paskui dėti ant sa-! - --
įlotų lapu ir paduoti. Pakanka) 
! šešiems.

Citriną Ryžių Pudingas

i Išvirkite V2
Rugpjūčio 30 d. vakare yra : žiu 1 kvortoje pieno, kad bū- 

šaukiamas visų “Laisvės” pik- tų minkšti. Įdėkite J/a šaukš- 
niko darbinii>kų ir organizaci- tolio druskos, 2 kiaušinei try-

“Laisvės” Pikniko Darbinin
' kų Mitingas puoduko ry-

Drauges darbininkės, 
tingai šapos darbininkės, 
tarčiau jums naudot šį 
derį” mazgojimui 
Jį galima gauti tik Vaistinėse,
mokant 25 centus už kenuką. 
Aš jį'naudoju jau 10 metų ir

ypa- i 
pa- 

pau- 
drabužių.

<♦>

<!>

<|>

<♦>

(♦>

<f>

<♦>

<♦>

Gera orkestrą grieš šokiams; bus skanių valgių ir gėrimų visiems pakankamai
Tai pirmu kartu šioje apielinkėje yra rengiamas naktinis piknikas vadinamas “Moon Light”, prie menulio 

šviesos. Ant rytojaus švente, tai bus laiko pasilinksminti ir ant rytojaus išsimiegoti.
ĮŽANGA 25c YPATAI ir PRIE ĮŽANGOS BILIETO YRA SKIRIAMOS KETURIOS DOVANOS GRYNAIS 

PINIGAIS: PIRMA—$5, ANTRA—$3, TREČIA—$2 IR KETVIRTA—$1.

Bušai iš Brooklyn© važiuos j Apskričio spaudos pikhiką. Kelionės j abi pusi $1.00. Bušai išvažiuos 2-rą valandą 
po pietų nuo “Laisvės” svetainės.

KELRODIS: Atvažiavę į Newark, N. J., ant Hudson Tube stoties, ant kampo Park Place ir Centre St. imkite 
;busą No. 24 West Orange line, kuris atveš iki galui, čia imkite busą Crystal Lake Park, kuris atveš į pikniką. 
Taipgi imkite gatvekarį Orange No. 21 nuo Broad Street ar Central Avė., kuris nuveš iki galo. Neimkite gatve- 
kario ant Market St., nes jis eina tik į Orange line.

AUTOMOBILIAIS-: Iš New York, Jersey City, Cliffside, žemyn nusileiskite ant Raymond Boulevard ir bile gat
ve iš šių trijų pasieksi! Eagle Rock Ave., West Orange Ave., Park Ave., Central Ave., ar Market St., Main St. 
Atvykę į West Orange, N. J., važiuokite Main St. iki galo, čia sukit po kairei Eagle Rock Ave., ant pat kalno, 
vėl po kairei rasite iškabą ir parką, Crystal Lake. Iš visur kitur automobilių kelias tas pats.

<♦>

<♦>

<t>

<

<♦>

i)



bet Reakcija Siaučia, Nekaltas yra Kaltas
ėjo leist alų per šoną bačkos, LEGAL NOTICES, LICENSES: BEER, . WINE, LIQUOR 
špuntą išmušus. Už tai pa
sidarė didelis neparankumas 
ir ilgas laukimas del žmonių

WHOLESALE - RETAIL

aprūpinimo su gėrimais.
Antras, tai buvo stoka gerų

NOTICE is 
B-2411 hits 1 
Io sell beer 
the Alcoholic 
Bay Parkway 
of Kings, to

6814 Buy

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail, under Section 7G of 
Beverage Control Law at 6814 

, Borough of Brooklyn, County 
be consumed on the premises.
ABE KAUFMAN

Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1761 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 351 
Central Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

CHARLES PFEIFFER 
CENTRAL PALACE CAFE

351 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
B-4858 has been 
to sell beer 
the Alcohol!
Wilson Ave 
of Kings, t

356 Wilson

hereby given that License No. 
issued to the undersigned 

at retail, under Section 76 of 
: Beverage Control Ldw at 356 
, Borough of Brooklyn. County 
> be consumed on the' premises.

IDA BRODSKY
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby jjiven that License No.’ 
A 9639 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 656 
Rogers Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

RAPHAEL RIZZO
9ve. Brooklyn. N. Y.656 Roger

tei-.
ne-
11 ll-

ap-
kas
pri-

areštavo, būk jis esąs komu- ir tinkamų darbininkų. , Kitos 
nistas ir neužsiregistravęs San kolonijos
Francisco paviete del politka-

visai 
tuom reikalu.

nesirūpino
Trečias, tavo-

is hereby given that License No. 
undersigned 

Section 75 of

linių sveikatos egzaminavimo. ] rai irgi nelaiku buvo visi pri- 
Dr. F. Bissell yra paliuosuotas statyta į vietą,
po $1,000 parankos ir jo teis
mas atsibus po prisaikintais

rugpjūčio 13 d.—Teisėjas Alden ■ 
Ames pasakė pi'isaikintiem 
sėjam, kad būti komunistu 
ra prieš įstatymą, bet jie 
teisė tris draugus sulyg 
kaltinimo valkatystėje, 
yra priedanga kaltinimo
gulėjime Komunistų Partijoj, teisėjais. 
Teisėjas turi visapusišką įs
tatymo galią, gali pasielgti su 
politkaliniu sulig savo nuožiū
ros ir gali pasklidi bausmę 
nuo paliuosavimo iki 6 mėne
sių kalėjimo arba sykiu 6 mė
nesius ir penkis šimtus dole
rių. Harry Jackson gavo 6 
mėnesius į pavieto kalėjimą 
(H. J. nuosprendis yra per
duotas į augštesnį teismą). !

Kada teisėjas Alden Ames 
užklausė Jacksono, gal jis tu
ri ką pasakyti, Jacksonas pa
reiškė: “Esu MWIU organiza
torius, nuo to darbo neatsisa
kau, ba nesu kaltu. Kaip greit 
iš kalėjimo išeisiu, taip greitai 
stosiu vėl prie organizacijos 
darbo, neatsižiūrint į tai, ką 
jūs manote daryti.” (

Šitie du nuteisti yra Jaunų! 
Komunistų Lygos nariai: Ric-! 
hard Cassimir ir Ludwig i 
Green. Abu nubaudė po 30į 
dienų į pavieto kalėjimą. Tei-! 
sėjas Alden Amės, sako: “Jei! 
aš jūs nenubausiu, jūs vėl da-[ 
rysite nesmagumo. Jauni vy-[ 
rai, jau išbuvote po 25 dienas1 
miesto kalėjime, jei atsisako-' 
te būti komunistais, panaikin-' 
siu nuosprendį (suspend sen
tence)”. Abudu draugai pasi
sakė, kad nėra kalti ir palie-; 
ka prie

Dabar 
draugės, 
nizatorė
ise Todd, sekretorė ir vedėja1 
ateinančių rinkimų 13 dis. Jas‘Finansų sekreto,.g M. Kazlaus.ijo 
gina adv. Leo Gallagher. !’kienė pranešė, kad kuopa turi Ii Aleksandrienė keturis

QI Tknliflr a 1 i n ia Kiiirrv noclrol. __ ______ :____________I . ... . . •

savo įsitikinimų. į 
yra teisiamos dvi 
Ida Rothstein, orga- 
Fillmore distrikto, Lu;

NOTICE . ..
A-9534 has been issued to the 
to sell beer at retail, under "_____ ..
the Alcoholic Beverage Control Law at 3137 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

THOMAS ZAGAME 
St., Brooklyn, N. Y.Sl 37 Fulton

krymas,” mesa 
; ta.

Ačiū didelei bangai protes-] 
tų iš visų Amerikos kampų, 
teisėjas Lazarus kelis polit
kalinius paliuosavo-—Edward 
Stelp, Fred Moore, Norman 
Withington, Julio Cappello.! 
Teisėjas Steiger paliuosavo 
Patrick Burns, ant 60 dienų 
išbandymo — “probation” ir 
privertė atiduoti pagarbą 
Amerikos vėliavai, kad priro
dyti, kad yra geras pilietis. 
P. Burns serga, jį areštuojant 
teroristai jam įlaužė 
šonkaulius, 
paliuosavo
(“suspended sentence”). Da 
25 
to

Samuel
penkis j 

Frazierį
ant

politkaliniai randasi mies 
kalėjime ir laukia teismo.

Pacific.

Hudson, Mass.
Rugpjūčio 7 d. įvyko Ame

rikos Lietuviu Darbininku Li
teratūros Draugijos 103 kuo
pos mėnesinis susirinkimas 
Lietuvių Piliečių Kliubo sve
tainėje. šis susirinkimas bu
vo daug skaitlingesnis už kitus 
todėl, kad dauguma narių 
žingeidavosi išgirsti apie bu
vusius du piknikus—“Laisvės” 
spaudos pikniką 
bendrai rengtą 
draugijomis. •

Pirmiausia ėjo
miteto ir komisijos raportai

SU

vietinį,! 
kitomis

hereby giveif that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail, under Section 76 of

NOTICE is
B-3199 has
to sell beer . .
the Alcoholic Beverage Control Law at 4320 
14th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HENRY DARDIS and JAMES ZOLFO 
4320—14th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is, hereby given that License No. 
B-4711 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 431 
DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MAJESTIC BAR-GRILL 
FRED STENDER

DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 69 

, Utica Ave,, Borough of Brookly i. 
of Kings, to be consumed on the ;

EDWARD REILLY
6!) Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
B-4821 has 
to sell beer at

Cdunty 
premises.

NOTICE is 
A 9659 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 219 
Schenectady ____ .......
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
al retail, under Section 75 of

Ave., Borough of Brooklyn,

431

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4409 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 17 
Roebling St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

kad
11UO- 
apie

kaip tai “ais-j 
buvo suvėluo- 

Reiškia, publika reikalau
ja valgyt, o tavorai buvo dal
ant kelio. Tas ir padarė be
tvarkę. Ketvirtas, tai barče- 
kių trūkumas. Tas ir padarė! 
didelę demoralizaciją.

Bet galima pripažint, 
piknikas pavyko šimtą 
šimčių gerai, pelno liks
tūkstantis dolerių. Tas vėliau 
bus pranešta per dienraštį 
“Laisvę,” pilnas raportas, vi
sos atskaitos.

Tuomet bus aišku visai lie
tuvių darbininkų visuomenei 
ir dienraščio “Laisvės” rėmė
jams. į

Nashuiečių Padaryta Didele
Klaida

Draugai nashuiečiai padarė 
didelę klaidą, atveždami įi 
pikniką savo auką—arbatinį'

NOTICE is hereby given that License No. 
11-4218 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 616 
DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ADOLPH STEPPE
616 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE
A 9761 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 244 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SAUL LIPSCHITZ
24 1 Flatbush Ave. Brooklyn, N.

at retail, under Section 75 of

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4572 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at. 396 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOHN R. CONDON
396 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
A-9507 has 1 
to sell beer 
the Alcoholic 
Crescent St., 
of Kings, to

70 Crescent

is hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail, under Section 75 of

■ Beverage Control Law at 370
Borough of Brooklyn, County 

be consumed off the premises.
JOHN MEYER

St.. Brooklyn, N. Y.

17

Kings, to be consumed on the premises.
JOHN PEPE and JAMES ALFANO

A. AND P. DINER '
St.. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4245 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Ljiw at 956 
New York Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

TILDEN CLUB OF FLATBUSH INC. 
956 New York Ave., Brooklyn. N. Y.

HARRY BOBROW
219 Schenectady Ave. Brooklyn. N, Y.

Roebling

NOTICE is 
A-9763 has 
to sell beer 
the

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail, under section 75 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
41—5th Ave., Borough of Brooklyn, County
of Kings, to be consumed off the premises. 
CERTIFIED DELICATESSEN SHOPS, Inc. 
41—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9636 lias been issued to the undersigned 
to sell, beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 343 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

FREDERICK H. IHLo
343 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9508 has been issued to the Undersigned 
Io sell beer at retail, under Sectjion 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Lniv at 1236 
Rogers Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ABRAHAM WO^K
1236 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

i that License No. 
the undersigned 

1 Section 75 of 
w at 61A

, Borough of Brooklyi, County
to be consumed off the premises.
LOUIS FASBACH

Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9748 has beer, issued to the undersigned 
to; sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 132 
Greene Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

BARRACK. Inc.
132 Greene Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given ... 
A 9778 has bee'n issued to 1 
to sell beer at retail, under 
the Alcoholic Beverage Control L 
7th Ave 
of Kings,

61 A—7th

i NOTICE is hereby given that License No. 
■ B-3740 has been issued to the undersigned 
| to sell beer at retail, under Section 76 of 
■the Alcoholic Beverage Control Law at 1110 
Metropolitan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumetl on the

I premises.
I GEORGE SCHAEFER
11110 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE 
RL 9442 
to sell 
under 
verage Control Law at 623 Man 
Borough of Brooklyn, County of ! Kings, 
be consumed on the premises.

JAMES FRANCIS McCANN 
623 Manhattan Ave. Brookly

is hereby given that License No. 
has been issued to the Undersigned 
beer, wine and liouor 

section 132 A of the A!

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9715 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 218 
Ralph Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to bo consumed off the premises.

GUSTAVE HILLGEN
213 Ralph Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9717 has been issued to the undersigned., 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 24J., 
Ridgewood Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KURT H. KEMPE
241 Ridgewood Ave. Brooklyn,1 N. Y.

at retail 
oholic Be
ttan Ave.,

NOTICE is hereby given that License Nq. 
A 9665 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
tlip Alcoholic Beverage Control Law at 121 
Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MARTIN KOSTER
12 J Wyckoff Ave. Brooklyn, N. Y.No.NOTIOE is hereby given that I. 

B 4911 has been issued to the t 
to sell beer at retail, under Sec 
the Alcoholic Beverage Control I 
Park Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on the |

GUISEPPE SABINI 
52 Park Ave. 1

.icense
ndersigned 
ion 76 of 
.aw at 52

, County 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9669 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 104 
St Nicholas Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the” 
premises. .-■>

Al FRED SCHUBERT, Jr.
lOtl St. Nicholas Ave. Brooklyn, N. Y.'

NOTICE is hereby given that License No. 
A-200 has been issued to the undersigned 

' to sell beer at retail, under Sectidh, 75 of 
I the Alcoholic Beverage Control Law at 1823 
; Broadway, Borough of Brooklyn, County 

of Kings, to be consumed off the premises.
WILLIAM WEISMANN

1823 Broadway, Brooklyn, N. Y.

1)1 AN 1 
Brooklyn, N.hereby given that License No. 

B-4690 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2108 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County 

ings, to be consumed on the premises.
JOSEPH ARAGONA

St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE

hereby given that Liicense No

• i • i ii • runoisetą, pridavę, bet nepaaiškinę, of Ki

nuo ko tas 
ir kaip bus 
neišleistas.
J. Grigą.

setas buvo gautas 
išleidžiamas.
Dabar stovi

Draugių Worcesterieciu 
Iykas

2108 Fulton

Liko
pas į

Da- I

“Laisvės” No. 185 komisi
jos narė rašo, kad jos yra pa
darę čielą šimtinę pelno nuo 
moterų 
mi, kas 
cesterio

valgio stalo ir pažy- 
ir ką aukavo iš Wor- 
ir apielinkės, bet ne-; 
visų, kas prisidėjo su Įpažymi 

aukomis prie to stalo. Tuomet 
būtų buvę aiškiau, o juk tai

[svarbu.
kuopos ko-■

hereby give): that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail, under Section 76 of

NOTICE is 
B-4764 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1755 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

WINIFRED DEACY 
St., | Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8867 has been issued to the undersigned 
to sell beer al. retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 372 
Throop Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MAX WINKLER and ALMA WINKLER 
372 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.

1755 Fulton

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
tit retail, under Section 76 of

NOTICE i,s 
B-2483 has 
to sell beer ... ......... ., ------- ---------- ..
the Alcoholic Beverage Control Law at 444 | 
Melrose St., Borough of Brooklyn, County | 
of Kings, to be consumed on the premises.

HENRY WALTHERS 
St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9531 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at. 925 
March Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HARRY STOLPER
925 March Ave., Brooklyn, N. Y.

411 Melrose

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail, uhder Section 76 of 

Beverage Control Law at 49 
Park Ave., Borough of Brooklyn, -County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JAMES CHRISTOPHER
49 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
B-1701 has 
to sell beer 
the Alcoholic 

Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9604 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 456 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

WILLIAM J. II. ROES
Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.4 56

NOTICE
B 4488 has been issued to the Undersigned 
to sell beer at retail, under 76 ofSection 
the Alcoholic Beverage Control Liw at 115 
New Lots Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed or t... __
mises.

the pre- I

115 New
REUBEN SEIZON 

Lots Ave. Brookl;

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2389 has been issued to the mdersigped 
to sell beer at retail, under Section 
the Alcoholic Beverage Control Lew 
Leonard St., Borough of Brooklyi 
of Kings, to he consumed on thr 

MORRIS RUDIN 
Brookl:

NOTICE is hereby given that License No, > , 
RW 2623 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Sec-. , 
tiojn 132A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 54 Myrtle Ave., Borough of 
lyn, County of Kings, to be consumed 
premises.
JOHN GULARDO, TUDOR BAR and 
54 Myrtle Ave. Brooklyn,

Brobk- , 
on the

GRILL 
N. Y.

13 Leonard

76 of 
at 13 

n, County 
premises.

n, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the v ndersigned 
at retail, under

NOTICE is 
B 4355 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Lr 
Nostrand Ave., Borough of Brookl 
of Kings, to be consumed on the 

WILLIAM LAWLOR 
1165 Nostrand Ave. Brookl.

lion 76 of 
w at 1165 
zn, County 

premises.

rn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
AJ5921 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 Or ‘1 
the Alcoholic Beverage Control Law at 424 ' 
Van Brunt St., Borough of Brooklyn. Go« 
unty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

GUSTAVE 
42( Van Brunt St.

BEYER
Brooklyn, N. Y. • •

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9501 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1461 . 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.* 

ELIZABETH DANOLA, 
SALVATORE CARI’lELLO 

Executors of Estate of Thomas Danola
11(51 Bedford Ave., Brookjyn, N.

NOTICE is hereby given that I icense No. 
B 5086 has been issued to the t ndersigned 
to sell beer at retail, under Sect 
the Alcoholic Beverage Control law at 686 
Franklin Ave.. Borough of Brookl:1 
of Kings, to be consumed on th< 

THOMAS GALLAGHER 
686 Franklin Ave.

ion 76 of
License No. 

to the undersigned 
under Section 76 of 
Control Law at 364 
of Brooklyn, County

NOTICE 
B-12 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
Wilson Ave., 
of Kings, to

s hereby given that 
been issued

at retail, 
Beverage 
Borough 
be consumed on the premises.

GIU S E PI' E M A RG O TT A
361 Wilson Ave., Brooklyn, N, Y.

.■n. County 
premises.NOTICE is hereby given that . License No. 

A-9641 has boon issued to the undersigned 
to sell beer atXretail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 78 
Henry St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MITCHEL GENNAOUI
78 Henry St., Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y
KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau t)aiia> ir chroniikaa rym ir 
. į moterų ligas .kraujo ir odos

Padarau iityrimus kraujo Ir ilavUM

DR. MEER
156 W. (44th St. Room 392
’U New York, N. Y.

Valandos PriSmimoi
1 Ryte nuo 10:30 iki 1. Po pietų nuo 4
I iki 8 valandai vakare
' Telephonas MEdallion 3-1328

NOTICE is hereby given that iJicense No. 
A 9770 has been issued to tlie undersigned 
to sell beer at retail, under Seclion 75 of 
the Alcoholic Beverage Control l|tw at 163 
Gates Ave., 
of Kings, to

Čia dapildau surašą, kas| 
ir su kuo del to stalo prisidė-

31 politkalinis buvo paskel-|Už šiuos metus pasimokėjusių 
bę bado streiką. Pagal įstaty-Į narių apie 40. Pinigų .ižde 
mą už 
$10, bet nuo politkalinių rei- pOs veikimas eina neblogai, 
kalauja po $1,000 pinigais— 
cash, arba $2,000 “bond.”

valkatystę paranka 'yra $8.90. Pasirodė, kad kuo-

Vietinio pikniko komis., Ba
ronas, Grigas,’* ir V. Grigienė, 

Kad laimėti numažinimą pa-, pranešė, kad piknikas įvyko 
rankos, 16 politkalinių pavie-, 
to kalėjime išėjo į simpatiš-l 
ką streiką, atsisakydami dirb-] 
ti kalėjimo darbus. šerifas] 
Fitzgerald, su kalėjimo už-] 
veizda, penkis nužiūrėtus po-] 
litkalinius užrakino į karna-'
ras. Kamaroj galima tik sė
dėti, maistas—duona su van
deniu. 31 politkalinis išstrei- 
kavo 7 dienas ir 2 valandas, 
bet streiko nelaimėjo. Teisė
jas L. T. Jacks, nežiūrint į' 
politkalinių badavimą, atsisa
kė numažinti kaucijas. Kad 
nepakenktų perdaug politka-' 
linių sveikatai, draugas Wil-i 
son, organizatorius nuo I.L.D.! 
patarė streiką baigti. Streiką' 
pamainė prašymu į augštesnį 
teismą—“supreme court”, kad 
numažintų kaucijas. ;

Laike bado streiko I.L.D.į 
daktaras F. Bissell iš Berke
ley g^vo leidimą egzaminuoti 
politkalinių sveikatą, bet į

liepos 29 d., pelno liko $53.70.
Kas liečia “Laisvės” spau

dos pikniką, tai kuopos nariai 
reikalavo, kad rengėjai išduo
tų raportą apie pikniko pa
sekmes. Bet pasirodė, kad iš 
rengėjų pusės niekas neturėjo 
raštiško pilno raporto, 
kino žodžiu, kad pilnas 
tas tilps laikui bėgant 
raštyje “Laisvėje.”

Nutarta surengti dar

Paaiš-
rapor- 

dien-

vienas 
piknikas bendrai su kitomis 
draugijomis. Išrinkta komisi
ja, kurion įėjo S. Kukauskas, 
V. Grigienė ir M. Baronienė.

Apsvarsčius knygės O. Si- 
darienės nesilankymą į susi
rinkimus ir neišdavimą repor- 
to, liko jos vieton knygium iš
rinktas K. Urbonas.

Jinai žino
vyrus

VYRAI yra kaip kokie suaugę 
vaikai, ir reikia žinoti, kaip su 
jais tinkamai apsieiti. Pavyz
džiui, kad ir šiame bfitiname rei
kale gauti jų organizmui bent 
puskvortę pieno kasdien. Tam iš- 
tikrųjų reikia sistemos.

žmona ir motina, kuri padeda 
po stiklą pieno, balto kaip gry
nas marmuras ir šalto pieno ša
lia kiekvienos torielkos, turi vi
sų geriausią sistema. Padekite 
jį ten, švarų ir patraukiantį, ir 
tegul gamta jiem pasako ką da-

Piene yra beveik visi žinomi 
maisto dalykai lengvai suvirški
namam pavidale. Pripažįstama, 
jog yra puikiausias maistas, ko
kį tik galėtų gauti vyras ar bi
le kas. Gerkite daugiau PIENO 
—tatai jums naudinga!

Draugės sudbnrietės: M. 
i sūrius 

ir keika, S. Sabauskienę vie-
ną sūrį. Hudsonietė V. Gri-i 

, gienė vieną sūrį. Iš pikniko;
kičino buvo imama duona, 
boiled ham, penki kenai pie-1 
no, penki “oramilai,” kendžių. I 
Pinigų pridavė $120.43.

Hudsomietis J. G. i

Delei Aiškumo Apie “Laisvės” j 
Spaudos Metinį Pikniką, |vyi 

kusį Liepos 4 d. Maynard, j 
Mass.

Mūsų draugai 
aprašydami visi 
temomis apie šio

ir draugės, 
skirtingomis! 
pikniko pa-

•sėkmės, nei vienas pilnai ne
pažymėjo, kaip ir kas buvo: 
atlikta gerai, ar. blogai ir for
maliai, kokių trūkumų buvo. 
Dar ir šiandie yra tokių žmo
nių, kurie barasi ant rengęjų, 
kad jie nieko nėra parašę į 
spaudą apie 
mes. tas

isokių Naujiemj iš šios 
Kolonijos

Rugpjūčio 4 d. čionai 
korė Ivaškevičiukas, 22 
amžiaus, lenkų tautybės. Prie
žastis, kad jo tėvai buvo gir
tuokliai ir kad neturėjo pasto
vaus darbo, nei pinigų. Kelias 
dienas prieš žudymąsi vaikšti
nėjo po senų daiktų krautuves, 
ir jieškojo pirkti revolverį, bet 
negavo. Norėjęs nušauti tė-[ 
vus, o paskui pats save. i

NOTICE is .hereby given that License No. 
A-9543 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 897 
Franklin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

PHILIP SCHACHNE
897 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License . No. 
A-9526 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
1he Alcoholic Beverage Control Law at 1459 
Bushwick Ave... Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

OTTO SCHUMACHER
1159 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9606 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 196 
Bergen St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the 'premises.

FRED OTTEN ~
196 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4853 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under. Section 76 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Berry St., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to

98 Berry

be consumed on the' premises.
STEPHEN LEWICKI

St., Brooklyn. N.

of
98
of

163 Gates

Borough of Brooklyn, County 
be consumed off the i

IRVING STEIN 
Ave. Brooklyn

premises.

N.

hereby given that Ijicensc No. 
been issued to the Undersigned 
at retail, under Section 75 ot

NOTICE is 
A 9658 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control L|iw at 226 
Greene Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

GEORGE LUHR 
226 Greene Ave.

No.is hereby given that License 
B-4873 has been issued to the. undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 961 
Grand St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOSEPH HENDRYK
961 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE

' Lietuvis Baty Siuvėjas
■gali nuveikti. Mano gi su-
; pratimu, niekados nereikia il
giau laikyti atsakomingose1

; vietose tokius viršininkus, ku
rnėtų

Taisau senus ir padarau 
naujus čeverykus. Darbą 

atlieku patenkinančiai.

Brooklyn, N. :Y.

pasi
rie yra pasislėpę vilkai avies 
kailyje. Senasis pirmininkas, [ 
kuris laimėjo rinkimus, kelios 
savaitės atgal buvo areštuotas 
už girtuokliavimą ir nešiojimą 
ginklo, vienok jį išrinko.

Jei čeverykai maži, spaudžia koją*
pąsnekentėkite skausmo, ateikite 

mane ir bėdai bus galas.

PRANAS ŠUIPIS 
100 UNION AVENUE 

Brooklyn, N„ Y.

Ratelio
Lyros
didelį

Pamtas and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 

aJ BALČIŪNAS 
eet, 

BIELIAUSKAS
Street, Woodhaven, N. Y. 

lei.: Foxcroft 9-6901

321 Chauncey Str Brooklyn, N. Y

8831 76th

Rugpjūčio 8 d. staiga mirė 
, Jonas Povilaitis, senas Mon- 
' tellos gyventojas. Tapo pa
laidotas rugpjūčio 11 d. lais
vai ant laisvų kapinių. Prigu
lėjo prie pašalpos draugijų— 
šv. Roko ir Lietuvių Piliečių 
Kliubo. Amerikoje išgyveno 
virš 30 metų. Iš Lietuvos bu
vo Jotiškių kaimo, Gelgaudiš
kio parapijos, Suvalkų guber
nijos.

Montello Liuosybės 
Choras ir Stoughtono 
Choras rengia metinį 
pikniką, kuris įvyks rugsėjo 1,
2 ir 3 dienomis (ant “Labor 

'Day”), lietuvių tautiško namo 
parke, Montello, Mass. Mano-| 
ma, kad šiame piknike bus de
vynios galybes svietelio, nes 
chorai rengiasi ne juokais.' 
Bus turtinga programa su vi-' 
so.kiais žaislais ir šokiais ir su 
įvairiais valgiais ir gėrimais. 
Piknikan suvažiuos visi 
josios Anglijos chorai, 
visi dalyvaukite.

Nau-
Todel

Phone, EVergrcen 7-4785 Ignition Specialist

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East
Tel. 11 Arbour 3424

pikniko pasek- 
būtinai reikalin-1

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

I
Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi

lius. SpecialiŠkaį gerai atlieka sekamus darbus.
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

222-224 LEONARD
Near

STREET BROOKLYN, N. Y- 
Manhattan Avenue

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Rugpj. 10 ir 11 dd. atsibuvo] 
Brotherhood unijos generalių, 
viršininkų rinkimai. Vietas] 
laimėjo senieji viršininkai, kū-[ 
rie eina sykiu su kompanijo-1 
mis ir kapitalistų klase. Net 
neišrinktas senasis vice-prezi-

armi-

ga.
Vienas

Perednis, 
netikslumus, suverčia viską] 
ant rengėjų už nepatyrimą ir]kesnis. Matomai, Brocktono 
nemokėjimą piknike tvarkos.'darbininkai nesupranta 
daryt, ko visai -nebuvo. • į reikalų, taip balsuodami

Kiek man yra žinoma, vie- tarnavo buržuazijai.

rengėjų d. M.iš 
aprašdamas pikniko.1 
i ei n tHCilrn

na iš svarbiausių padarytų

Brocktone yra didelės ____
jos bedarbių, kurie jieško dar-j 
bo, bet negauna. Kaip girde-; 
jau, bedarbiai pradeda orga
nizuotis ir mano sutverti be
darbių tarybą. Tame darbuos

dentas, George N. Woodbury, jasi £ Beniulis ir kiti. Linke- 
kutis have iš jų. progresyviš- įjna gero' pasisekimo.

Čionai bedarbių organiz.avi-savo: . v. . ■. , . . .__ . I mas iki šiolei buvo labai ap-pasi- leistas. šį sykį gal pavyks suor
Dauguma ir iš lietuvių dar 

girdi,' 
reikia duot dar vienus metus

ganizuoti.
Šalna.klaidų buvo, tai pristatymas! bininkų išsireiškė, kad, 

alaus. Kuomet buvo atvežti!
penki kularai, tai tik atatiko! seniesiems viršininkams. Esą,j SKAITYK LAISVE 
kelioms bačkoms kranai. O| j vienus metus nieko gero ne- IR KITIEMS UŽRAŠYK

512

grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir kr a javu s 

x sudarau su 
amerikoniškais. 

Bh Reikalui esant 
■j ir padidinu to- 
M kio dydžio, ko- 

kio pageidauja- 
W ma. Taipgi at- 
V maliavoju įvai

riom spalvom, 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., kanip. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS

Pennsylvania ir New
Jersey Valstijos e

Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausiai 
prieinamą kainą. Nu

s ir už 
iūdimo 

valandoje, prašau kreiptais prie 
manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, 1 A.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417



■estas Puslapis

T

žymius
(196-198)

nėra

Daugiau Sacco- co ir Vanzetti ir sustiprinti ša

rugpjūčio, 
Bartolomeo 

darbininkai,

darbi- 
Angelo 
laisvas.

New Yorko 
pasiųsti apie

Tarp lietu- 
kalbėjome šį

Carmelo Fazzena,. bedar-
C. F. DIR VELIS,

94 Ward Str., Worcester, Mass. 
(196-198)

Paieškau savo tėvo. Aleksandro 
Kisiniovo. Gimęs Nikoski kaime, 
Pumpėnų valsčiuj, Panevėžio apskri- 

randasi Jungtinėse 
apie jį žinote, arba 
gyvena, malonėkite 
ką būsiu labai de-

Jis dabar 
. Kas 

žinote kur jis 
man pranešt už 

i.kingas. Kreipkitės sekamu antrašu: 
Mykolas Kisiniovas, Cerro-calle In- 
glaterra 149, Montevideo, R. O. 
Uruguay. . ■

rinks tūkstančiais panaujinti 
tą pažadą. Jie išgirs Angelo 
Herndon, jauną negrą, baltų 
ir negrų bedarbių vadą, kuris 
tik ka oaliuosuotas po $15,- 
OOO kaucija iš Atlantos kalė- 
iir.io ir jam tebegręsia 18 iki 
20 metų baisios Georgia 

Hathaway,' “chain gang” katorgos. Jie iš- 
redakto- S’rs ir kitus 

ninkų klasės vadus. 
Herndon dar 
Scottsboro vaikus tebedengia 
elektros kėdės šešėlis,”

Taip, virš minėti ir tūkstan-

j gramą.
skanių gėrimų.

Nei vienas nepialeiskite šio tinote apie jį, malonėkite man pra- 
išvažiavimo, nes vasara jau nešti, nes turiu svarbių dalykų jam 
baigiasi, ir mažai turėsime to-' pranešti. Būsiu labai dėkingas už 

tai.

I- ■ Pajieškau partnerio j restauranto 
ir saliuno bizni. Turi but geras vi- 

j rėjas, su mažu kapitalu. Atsišau- i 
kite vakare, telefonu arba kreipkitės Į

i antrašu: Flushino- — 9-4«4R5. ’ F.! 
: Norris, 59-25 — 155th St., Flushing I
i N. Y. (192-198)

gautraarbą,Veteranai Siųs 15^Delegatų
■ Į Antrą J. V. Prieškarinį tyj, 

užsiregistrą-. Kongresą New Yorko eks-ka- Valstijose.

, , ,. | pimui Jurgio Kulio, Kuriam nesenai
Uaiyvautl j p0 ]jgaj })UVo nupjauta koja. Balius 

’ j 29

Paieškau savo brolio. Juozo Dir- 
’ velio, angliškai rašosi, Joseph Wallis. 

Bus naminių dešrų ir Du metu atgal jis gvveno So. Brook- 
i lyn, N. Y. Bet jau du metu, kaip jo
kių žinių apie jį negaunu. Jeigu kas

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
geriausiosPirmos klasės anglis,

2000 svarų
Pnsta-

Prašome

Telcfonuokite: Evergreen 7-1661

Kampas Union Avė. ir Grand St.
Brooklyn, N. Y.485 Grand St.,

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Liet. Am. Piliečių kliubas rengia 
vienos! čidelį balių, kurio pelnas eis sušel- 

j pimui Jurgio Kulio, kuriam nesenai

'r* * * <U’ J * -*'i-

t*,'*

Ar

Trečiadienis, Rugp. 22, 1934
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Šiandien Hemdon-Scottsboro Mitingas 

Bronx Coliseum; Visi Dalyvaukite
Pasikorė Karo 

Veteranas

rūšies ir pilnas svoris
tonas, tai legahškas svoris.
tome greit 1 jūsų namus.
įsitėmyti adresą ir telefoną.

arba užeikite pasikalbėti j ofisą

Šiandiena, 22 d. rugpjūčio 
(August), 8 vai. vakaro, 
Bronx Coliseum, East 177th 
St., Bronx, ivyks labai svar
bus masinis susirinkimas-de- 
monstraeija, apie kurios svar
bą negali būti perdėta, atsi
žvelgiant j jos tikslą ir esamą 
laikotarpį. Štai ką Apie ją sa
ko d. Clarence 
“Daily Workerio” 
rius: -

“Septyni metai atgal, tre 
čiadienį, 22 d 
Nicola Sacco ir 
VAnzetti, italai 
tapo nužudyti per Massachu- čiai kitų darbininku klasės ko- 
setts valstiją. Šiose septintose votojų dar nėra laisvi, tad mi- 
sukaktuvėse Amerikos darbi- nios darbininkų susirinks pa- 
ninku klasė panaujina paža- minėti žuvusius draugus Sac- 
dą: “Nebus 
Vanzetti Žmogžudystės”. Rei- vo kovą už gelbėjimą tų, ku- 
kalavimas paliuosuoti Scotts- rie dar gyvi ir kuriuos masi- 
boro jaunuolius, Angelo Hern
don, Ernst Thaelmann, Tom 
Mooney ir visų klasių kovos 
kalinių yra tiesioginė išraiška 
sudėto pažado ir 22 d. rugpjū
čio tapo specialiai parinkta/ 
kaipo Scottsboro-Herndon die-j 
na.

“New Yorko darbininkai ir' karžygių, kad 
jų simpatikai šiandien susi-1 Sacco-Vanzetti istorija.

nis darbininkų veikimas dar 
gali išplėšti iš budelių nagų, j 
Lietuviai darbininkai veikliai 
dalyvavo gelbėjime Sacco- 
Vanzetti, tad jie skaitlingai 
dalyvaus jų paminėjime ir su
stiprins savo veikimą gelbė
jimui dabartinių klasių kovos 

kad neatsikartotų

bis eks-kareivis, pereitą šešta-! ki« smagių išvažiavimų 
dienj rastas pasikoręs po ke-j Visus kviečia atlankyti, 
tūrių mėnesių bergždžio klam-[ r^omisija.
pojimo gatvėmis 
ra, kur tikėjosi 
arba šalpos.

Fazzena buvo 
vęs gegužės mėnesį, bet šal
pos viršininkai vis atidėlioda
vo iki ištinsią. Nesulaukiant 

• šalpos,, jo švogeris, James Au
gusto, gyvenantis 317 E. 108 
St., nuvedė jį pas La Guardią. 
Tas sakėsi nieko negalįs' da
ryti ir pasiuntė jį pas Šalpos 
Departmentą, o tas vėl pa
siuntė į policijos stotį, kur at
silakė jam pagelbėti. Perei
tą penktadienį jis vėl nuėjo 
šalpos biuran, bet nieko nega
vo. Jo brolis rado jį pasiko
rusį šeštadienio rytą.

Taip žuvo 1917 metų “did
vyris,” kada jis buržuazijai 
nebereikalingas. Tačiau dar-

reiviai siųs 15 delegatų. Ki
tos organizacijos taipgi smar
kiai rengiasi, 
apielinkė mano 
1,000 delegatų, 
vitj dar mažai
klausimą, bet dabar turėtume 
subręsti, kad nepavėluoti, j 
LDS, ALDLD ir kitų mūs or
ganizacijų kuopos turi rūpin-, 
tis pakvietimu bent 
naujos draugijos < 
kongrese. Kongresas bus 
ir 30 d. rugsėjo, Chicagdj.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661

Organizacijoms 
Pranešimai /

yra

52-ras 52-ras

PIKNIKAS

Gerbiama Brooklyno i£_ apielinkės 
Lietuvių Visuomenė!

šv. Jurgio draugystė visuomet su

kus. r*
piknikas, nes alutis skanesnis ir bus 
kitokių stiprių gėrimų.

pasimatyti su senais pažįstamais, 
pasišokti ir pasivaišinti.

< Kviečia pikniko komisija:

vai.Šiandien, 22 d. rugp., 8 
vakare, 61 Graham Ave., vi
sos Williamsburgo organizaci
jos privalo pasiųsti po vieną! 
ar porą atstovų į konferenciją 
vietos rinkimų reikalu. Kurios 
organizacijos dar neturi Išrin
kę rinkimų komitetų,, tų •val-j 
dybos turi dalyvauti, ar savo: 
vietoj ką pasiųsti.

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

Williamsburghe;
252 Berry St, Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
z Telefonas Evergreen 8-10494

iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomic 
iki 7:30 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd SL

įvyks 13 d. spalio (Oct.) Lietuvių j 
Pil. Kliube, 80 Union Avė.

Draugiškai kviečiam visus daly- | 
vauti ir paremti šį draugą ir jo 
myną. Įžanga tik 45 centai.

(198-199)

še iUnijų Konferencija
Ketvirtadienį, 23 rugpjūčio, 
vai. vakaro, Irving Plaza, 

jįbininkams neleistina taip žūti,I irving pp ir 25th St., bus ne- 
I n >»Iai va 1 Ir n i f 11 v»i Av‘rrn 1 a 11 rvf 1 n ' • i • • • • 1 1 „pngulmingų ir visų nepnklau- 

sančių prie AF of L unijų de
legatų konferencija, diskusa- 
vimui planų del bendro veiki
mo. ' 
ninku organizacijų šiame mie
ste ir vakaruose, taip pat ka
pitalistų žeminimas darbinin
kų gyvenimo lygmalos, Wil
liam Greeno ir visos AF of L1 
vadovybės puolimas eilinių1 
narių reikalauja, kad bendras 
veikimas tuojau būtų pradėtas1 
ir jį pradės minima konferen
cija. Unijų atstovai privalo 
dalyvauti.

1 darbininkai turi organizuotis 
j ir kovoti. Jei krisi kovoje, tai 
nors likusiems tokiems pat 
vargšams būsi padėjęs ką 
nors laimėti ir prisidėjęs prie 
s u t r u mpinimo buržuazijos 
gobštaus viešpatavimo.

sidės 25 d. rugpjūčio ir baig
sis 4 d. rugsėjo. Dėžutes ga
lima gauti Room 541, 799 
Broadway, New Yorke. Prave- 
dimui kampanijos reikia su
kelti $15,000 fondą ir visos 
organizacijos raginamos rim
tai pasvarstyti rinkliavos klau
sima.

Nedavė Teisės Paliuosuot

8

PRANEŠIMAI
VISŲ ATYDAI

Draugai, kuris turite N. 189, 
tas išlaimčjot A.L.D.L.D. 24

tai
t___ _____  ______  _____ __  ________ kp.y
Fašistų puolimas darbi- i)irn^ .‘lov,anQ’ PaVkštukfb Malonėki-

* 4- 4- 1 X <-* 11 Iri-1 ir i ei mo n Alte atsišaukti pas komisijos narę, M. 
Yuškienę, 79 Hudson Ave., Brook-, 
lyn, N. Y.

(198-199)

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDEGIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Ar Jau Žinote?
kadAr girdėjote, ar žinote, 

šeštadienį, 25 d. šio mėnesio, 
įvyks paskutinis iš didžiųjų 

rengia-j šios apielinkės piknikų ir kadJ: Williamsburge
rita priešfašistinė demonstraci-j jįs bus puikiausioje šios apie- 
jS-paradas 29 d. šio mėnesio.’linkės vietoje, Crystal Parke, 
Yra šaukiamas
atstovų pasitarimas, kaip sek-’ Įžangos bilietas yra 25 centai 
mingiau prisirengti prie to, jr prie to bilieto yra keturios 
parado. Tam tikslui išrinktos! dovanos pinigais: $5, $3, $2 ir 
komisijos arba valdybos bei j 
valdybų atstovai turi dalyvau-! 
ti šį penktadienį, 8 vai. vaka-i
ro, Progressive^ Culture Club! nės į ten ir*atgal $1. Kadangi

_ , daug,
! tad patartina tuojau užsisaky-
i ti buse vietą, kad nereikėtų 
liktis. Ir įsitėmykite, kad i 
piknikas bus ne sekmadienį,’ 
bet šeštadienį.

organizacijų. Eagle Rock, W. Orange, N. J.

Harold Robins ir 
Gras, kaltinami antro 
užpuolime, sąryšyj su 
viešbučių darbininkų 
liu streiku pereitą žiemą, tapo 
nuteisti kalėjiman nuo 2 iki 
4 metų ir vienas 2 metams. 
Teisėjas Valtene uždraudė 
apeliaciją ir paliuosavimą ei
nant apeliacijai. k ,■■■

Minėtų darbininkų gynimui 
pakenkė trockistų grupe, ku
rie prieš bendrą gynimo ko- 

| mitetą išstatė savo komitetą 
ir įkalbėjo teisiamiesiems už- 
girti juos, nors unijos gynimo 
komitetas norėjo, kad gynimo 
komitetai susivienytų ir veiktų bus svarbių raportų, kaip da- 
bendrai. 
tiesioginė 
grupės sabotažo.

Andre 
laipsnio 
buvusiu 
genera-

Pralaimėjimas yra
pasėka trockistų

CLEMENT VOKETAIT1S
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

Bušai išeis nuo “Laisvės”1 
2 vai. po pietų, kaina kelio-

buveinėj, 134 Tompkins Ave.J norinčių važiuoti yra 
Brooklyne.

Pirmu sykiu New Yorko 
mieste politinių partijų istori
joj yra gautas leidimas tu
rėti viešą rinkliavą (tag day) 
rinkimų reikalams. Komunis
tų Partijos Rinkimų Kampani
jos Komitetas skelbia, kad 
partijos rinkliavų dienos pra

Rengia

; DRAUGYSTE ŠV. JURGIO
Subatoje

August-25-Rugp jūčio
Klaščiaus Clinton Parke
Maspeth ir Betts Avės., 

Maspeth, N. Y.
GRIEŠ DVI ORKESTROS 

Retikevičiaus ir Levandausko 
Pradžia 2:30 valandą dieną

R.

Šimtas Darbininkų Vienam 
Darbui

Rūbsiuvių Susirinkimas 
1 Lietuvių' Rūbsiuvių 54'Sky
riaus ’ susirinkimas ’ 1 įvyks i 
šįantlien, 22 rugpj. (Ąųgust), 
kaip 7 :30 vai. vakare, Piliečių 
Kdiubo svetainėje, 80 Union 
Avė., Brooklyne.

Visi rūbsiuviai būkite susi
rinkime, nes yra svarbus ir

NEW YORK, N. Y.
Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

Telephone, EVergreen 8-9770

*

4*.----------- ----- r----------- *

J. GARŠVA
bar yra taikinamos 
ir koks bus sezonas.

vėrauzės Graborius (Undertaker)

Metalo Darbininkai
Streikuoja 1

Sustreikavo Quantiproducts 
Machine Corp. <__________ ,
Brooklyne, kuomet šapos sa
vininkai atsisakė tartis su ša
pos komitetu ir unijos atstovu, 
sakydami, kad jie reikalauja 
įrodymo, jog minėti asmenys 
tikrai atstovaują darbininkus.

MIRTYS—-LAIDOTUVĖS
Andrew Rich (Richkowski),! 

40 metų amžiaus, 90 So. 4th 1 
St., mirė 19 d. rugpjūčio. Lai-! 

darbininkai dos 22 d. rugpjūčio, Alyvų I 
■ " kalno kapinėse. Laidotuvių!

i apeigom rūpinasi graborius J.! 
Garšva.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 

| ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI
Darbininkai reikalauja pakel- PAJIEššKAU apsiyedimui;merginos ■ 

. . ... arba nasles, kun butų apie 30 i4-« 1 z„. w I f i i vm I I n i Ir I _ . ...

Apie savaitė atgal tapo pa-! tetų ir unijos atstovu, 
skelbta, kad ims 40 darbiniu-' 
kų prie įvairių metalo darbų | 
laivyno dirbtuvėse. Per sa
vaitę laiko padavė prašymus j 
priimt 4,000 darbininkų, tame j 
skaičiuje daugelis pribuvo su 
kolegijų’ diplomais. Prie tų 
darbų turi išbūti 4 metus mo
kiniais ir pirmą mėtą tegauna 
po $2.40 į dieną. Tas paro-'

ti algas po 10c į vai., laiko I ar],a 35 metų. Galite atsišaukti ir 
! ir pusės mokesties UŽ viršlai- iš toliau, iš New York, New Jersey, 
i kį ir tarimosi su šapos komi- ar^a lr J* toliaus. Susieit pasima- 
? c 6 . | tyt ypatiškai nereikalauju. Malone-

Sapoj ( anį juoko nerašinėt. Kreipkitės 
dirbamas kariškas valdžios sekamu antrašu: 
darbas. Randasi prie 341 39th i tz.T b- KAIMINAS 
o. , . 136 McKibben St.Street. Brooklyn, N. Y. 

(198-200)

Duonos Streikas Tęsiasi
Prieš Grossfęld’s 

ant(180th St., Bronxe, kasdien 
randasi masiniai pikietąi, o 
vakarais susirenka šimtaį .dar- 

. bininkų,, kurie klauso kalbė- 
do kokioj desperatiškoj Pa;’tojų ir, sudaro masinį pikietoi

Pajieškau gyvenimui draugo, kuris 
myli gražų šeimynišką gyvenimą,, 

kepyklą pasiturintis ir ne girtuoklis. Aš esu 
i našlė 36 metų senumo be vaikų, tur
tinga ir graži. Su pirmu laišku ap
rašykite viską apie save. Rašykite 
laiškus šiuo antrašu: Mrs. Meškie- 
nė, 572—40 Str. Brooklyn, N. Y.

(197-198)

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės profesi
joje ir Brooklyno apielinkej pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems 

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N. Y.
- . . J . . tu J 4 IK OUMO.1.V pmicvudetyj randasi ne vien paprasti' d Juose da]yvauja vi. 
darbininkai, bet ir mokslus 
baigęs jaunimas. šokių tautų, rasių ir amžiaus 

darbininkai. Ketvirtadienį
, bus specialis jaunuolių pikie-

Brooklyne Darbai Sumažėjo
! Vaduojantis oficialėmis! pi • r l ii
į Valstijos .Darbo Department© j *“00 LUOTO IT hast iNCWi 
[skaitlinėmis, dirbtuvių -darbaij Yorko Kuopų IŠvaŽiavilUaS i 
sumažėjo 2.8 nuošimčių perei-! r 4 D ] '

rengia linksmus ir skaitlingus pikni- tą liepos mėnesį. Algos nu- rOlCSl 1 aiKC
GI Šiemet bus dar įdomesnis pU0}g 3.4 nuošimčiais. Tai ža- Sekantį nėdėldiei(į,* rtfgpjū- 

įdėtoji gerovė. Pastebėtina, čio (August) 26 dieną, įvyks • vj kj v«f, * • * * • • * / f* ' • ♦ |

Kviečiame skaitlingai atsilankyti, kad algos labiau nupuolė už Forest Parke smagus išvažia-.

Pirm, g. Jackuj ir Sek, s. ^įbavičiua fraf foU8 daugiau sumažėję, ne- pos.
ĮŽANGA 40 CENTŲ ,gu oficialės skaitlinės sako.,

Lietuviai Dailydės (Carpenters)
Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame sa. 

liūnams barus, štorams “showcasius” ir dirbame 
visokius medžio darbus, kokius tik norite 

ir kokių tik reikia
Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam namus 

iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
, visados gvarantuojamas

Charles Alex & T. Markus
579 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel; PUlaski 5-0727
~~ . _________7_______‘'

BROOKLYN, N. Y.

B

Notary Public

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

*1

LA1SNUOTAS graborius

660 GRAND ST

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc

Tel. STagg 2-5043

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj, 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin

tas ir už prieinamą kainą.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY 
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems he skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
. Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą j 
Parsa'njdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikžtynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marty AVenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-UU72

DR. /. COH/V
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN. N. Y.

dienom it- 
vakarais 
iki 1

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

DYKAI žPXa 
MILLERTONE
Norime kuo labiausiai supažin
dinti žmones su minėtomis gy
dančiomis žolėmis, kurios parodė 
tiek stebūklų gydyme ligų skilvio, 
reumatizmo, mušimo širdies ir li
gų inkstų.

Viena didelė dėžutė už $1, gali 
ištesėti visam mėnesiui, kad pa
gelbėti sunkiausiai sergančiam.

Praba DYKAI—Rašykite
J. S. MILLER, Ine, Dep. L.
62 Beacon St., Newark, N. J.

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 

"Nervų Ligos, 
Chroniški Skau- 
d u liai, 
Žarnų ir Mėšla- 
žarnės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų įde
gimai ir Croniš- 
k i Nesveikavi- 

mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir čiepų Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

Ligos,

Skilvio,

PI.

M.
Aidas išpildys dainių pro-

darbus, kas parodo, kad tie- vimas, kurį rengia Aido, Cho- , 
sioginiai ir netiesioginiai algų ras ir East New Yorktf LDS 
kapojimai didėja ir patys dar- 13-ta ir ALDLD 185-t^a kuo-!

DR.- ZINS
110 East 16 ST. N. Y

įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Avė. ir Irving

New York
Valandos—• A. M. iki S P. 
O sekmadieniais 9 iki 4 P.

’• 1 '■/ jLi, •» • . • .į. t '■ . ■ Q *?• 1 . M > • '■ ’ * <*V' ' .




